


Samen gaan we voor het beste resultaat! 
bvr feliciteert VDZ met haar 90-jarig jubileum

 A Marketing 37c
 6921 RE Duiven

T  (026) 74 10 710
F  (026) 74 10 711

 A Uiterdijk 5
 4011 ET Zoelen

T  (0344) 68 22 62
F  (0344) 68 25 88

E info@bvradvies.nl
I www.bvradvies.nl

 Het team van Berkhout & Van Rijn   

Accountants en Belastingadviseurs 

B.V. streeft dagelijks naar een hoge 

kwaliteit en tevredenheid in hun 

dienstverlening. 

U kunt bij ons terecht voor:

● (LOON)ADMINISTRATIE 

● JAARREKENINGEN   

 eenmanszaken

 vennootschappen

 stichtingen

● ACCOUNTANTSVERKLARINGEN  

● ALLE FISCALE AANGIFTEN 

 inkomstenbelasting

 vennootschapsbelasting

 omzetbelasting

● FISCALE ADVISERING

 bedrijfsovernames

 herstructureringen

 inkomensplanning



Samen gaan we voor het beste resultaat! 
bvr feliciteert VDZ met haar 90-jarig jubileum

 A Marketing 37c
 6921 RE Duiven

T  (026) 74 10 710
F  (026) 74 10 711

 A Uiterdijk 5
 4011 ET Zoelen

T  (0344) 68 22 62
F  (0344) 68 25 88

E info@bvradvies.nl
I www.bvradvies.nl

 Het team van Berkhout & Van Rijn   

Accountants en Belastingadviseurs 

B.V. streeft dagelijks naar een hoge 

kwaliteit en tevredenheid in hun 

dienstverlening. 

U kunt bij ons terecht voor:

● (LOON)ADMINISTRATIE 

● JAARREKENINGEN   

 eenmanszaken

 vennootschappen

 stichtingen

● ACCOUNTANTSVERKLARINGEN  

● ALLE FISCALE AANGIFTEN 

 inkomstenbelasting

 vennootschapsbelasting

 omzetbelasting

● FISCALE ADVISERING

 bedrijfsovernames

 herstructureringen

 inkomensplanning

Volharding Doet Zegevieren. VDZ bestaat 90 
jaar. Zou kapelaan Janssen bij de oprichting 
op 26 augustus 1926 gedacht hebben dat zo 

vele jaren later onze vereniging het seizoen 2015-
2016 afsluit met meer dan 70 teams, waarvan 28 
pupillenteams? ‘Vrijetijdsbesteding van de jeugd in 
goede banen leiden’ was destijds de doelstelling. 
Onze club heeft de laatste vijftien jaar een ongeken-
de groei doorgemaakt. In sportief opzicht gaat het 
voor de wind. Alle standaard jeugdteams spelen in 
de hoofdklasse. 
De in het verleden ingestelde vrijwilligersregeling, 
waar alle leden en ouders van jeugdleden hun bij-
drage leveren, heeft gezorgd voor een veel grotere 
betrokkenheid bij de club.

In deze extra jubileumuitgave staan wij met gepaste 
trots stil bij veel bijzondere gebeurtenissen, geïllus-
treerd met mooie foto’s. De hoofdlijnen van de club-
historie worden beschreven: verhalen van jeugd tot 

senioren, van selectie- tot 
vriendenelftallen en por-
tretten van oud-leden en 
vrijwilligers. Het bestuur 
beschrijft de huidige stand 
van zaken binnen onze 
vereniging en blikt ook 
vooruit naar toekomstige 
ontwikkelingen. 

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die VDZ een 
warm hart toedraagt veel lees- en kijkplezier aan 
deze uitgave zal beleven.

Tot slot: dank aan ieders enthousiaste bijdrage bij de 
totstandkoming van deze ‘VDZ 90 jaar’ jubileumuit-
gave. Niet te vergeten dank voor het werk dat eerder 
is verricht door de schrijvers van het jubileumboek 
‘VDZ 75 jaar’. Ik hoop dat we er met z’n allen een 
groots en gezellig jubileumfeest van maken!

Willem Meijer
Voorzitter Jubileum- en Reüniecommissie

Voorwoord

Colofon
Speciale jubileumuitgave van de Volharder. Hoofdredactie: Willem Meijer – Eindredactie en lay-out: 
Rudi Borkus, Ivonne Stienezen – Ontwerp omslag: Pieter Middeldorp – Reproductie: Johan Paape. 
Met bijdragen van: Marco Gerritsen, Henk van Gelder, Han Dreuning, Pieter Middeldorp, Henk Matser, 
Ted de Kraker, Sjors van Leeuwen, Evert van Amerongen, Ronald Brakenhoff, Rudi Borkus, Fedor 
Dibbets, Irene Smeltink en Kiki Swanenburg. Met dank aan alle geïnterviewden. Oplage 1750 stuks

3

INHOUD
Programma 90-jarig bestaan VDZ .....................4
VDZ, meer dan een voetbalclub ........................5
Rob van Rooijen wint vijf keer Arnhem Cup ......7
Opa VDZ 90 jaar jong! .......................................8
 “Het mag wel wat prestatiegerichter en ambi- 
    tieuzer bij VDZ”, interview met Pieter Middeldorp.....10
VDZ zit diep in het hart 
    interview met Hans van der Storm ....................13  
“VDZ ben je niet alleen, dat ben je met zijn  
    allen”, interview met voorzitter Remco Bijlsma ............14
Walk of Fame ..................................................15
“VDZ: prima buur en voorbeeld voor de 
voetbalwereld’’, meningen van Arnhemse voetbalbobo’s 17
De geschiedenis van VDZ ...............................18

VDZ vrouwenvoetbal bestormt de 
    nationale top in het derde decennium .........20
Marcel Broecks, een pareltje uit de VDZ-familie ..........23
De vrijwilligersregeling, 
    hèt visitekaartje van VDZ.............................24
VDZ 90 jaar, VDZ Hogerop 25 jaar..................26
VDZ dankt haar sponsoren!.............................27
“VDZ wordt met gemak honderd” 
      interview met oud-voorzitter Geert van Gessel  ..................28
Bijzondere leden van VDZ ...............................29
Steef Brinkhoff en VDZ ....................................31
“Arnhem mag blij zijn met een club als VDZ’’
    interview met sportwethouder Gerrie Elfrink  .................32
Het VDZ archief, gesprek met archivaris Henk Matser ..33
Herenigd!, Irene en Kiki gaan voor VDZ Vr 1 ........30



4

w w w . c o n g u s t o . e v e n t s

Programma 
90-jarig bestaan VDZ
Ochtendprogramma van 11.00 uur tot ca 15.30 uur
Spectaculaire actiedag voor alle jeugdspelers, van de Champi-
ons League tot de oudste O19 jeugd. Overwin met jouw elftal een 
fysiek en tactisch uitdagend parcours in competitie met andere VDZ 
teams. 

Middagprogramma van 16.00 uur tot ca 20.00 uur
Bijeenkomst voor senior leden, oud-leden, reunisten, 
sponsors, donateurs, leden Club van 100
• Muzikale opening door Arnhem Band op het hoofdveld
• Offi  ciële opening in de feesttent (toespraken van o.a. de Sporte

wethouder en KNVB offi  cial)
• Muzikale omlijsting van DJ Con Gusto
• Met een optreden van rockband The Cadillacs 10 SEPT

1926-2016
Kom allemaal! Onder het genot 

van een hapje en 
een drankje vieren 
we de 90 jaar van VDZ!

Met dank aan:



5

Arnhem - Als verslaggever van dagblad De Gel-
derlander loop ik al bijna dertig jaar rond op de 
Arnhemse voetbalvelden. Een middagje VDZ is 
in die jaren vaak voorbij gekomen. Het is bijna 
een thuiswedstrijd voor me, want ik woon op een 
steenworp afstand van ’t Cranevelt. Niet alleen 
daarom bezoek ik graag de wedstrijden van VDZ. 
Bij VDZ weet je dat de kans op ‘gezeik’ gering is 
en er in de bestuurskamer gelachen kan worden, 
vaak dankzij gangmaker Steef Brinkhoff .

VDZ staat bij mij voor een hechte vereniging. 
Eenmaal VDZ-er, altijd VDZ-er, lijkt het wel. 
Het klinkt gewoon, maar dat is het niet. Bij 

andere clubs bespeur ik dat veel minder. Bovendien 
hebben de leden onderling ook buiten het voetbal 
veel contact is mijn indruk. Meer dan een (voetbal)
club zou je bijna zeggen, maar die slogan schijnt een 
clubje in Barcelona al gekaapt te hebben. Symbolisch 
voor de sfeer binnen de club is wat mij betreft de 
laatste avondderby tegen Arnhemse Boys. In razende 
vaart zat ik na het duel in het hok naast de bestuurs-
kamer een verhaal te tikken voor de site van De 
Gelderlander. Willem Meijer kwam keurig een biertje 
brengen. Keek even op het scherm en vertrok met 
de volgende woorden: “Knap hoor. In zo’n korte tijd 
zoveel onzin kunnen tikken!’’

Betekent dat ik graag bij VDZ kom, ook dat ieder-
een altijd blij is met mijn aanwezigheid? Nee, dat 
natuurlijk niet. Als journalist wordt je geacht objectief 
en kritisch te zijn. Geen rood/zwarte bril dus en dat 
botst soms met clubmensen. Zo is Freek Salemink 
nog steeds een beetje boos op me. Jaren terug, toen 
Freek nog actief was in het eerste elftal, schreef ik 
dat hij een beetje te dik was en het allemaal niet 
meer kon belopen. Ik schreef het vriendelijk op, 

maar Freek was niet blij met me. In het seizoen 
daarop mocht hij tijdens een thuisduel invallen. 
Freek scoorde prompt. In plaats van feest te vieren 
met zijn ploeggenoten, stormde hij mijn kant op. 
“Heb je het gezien? Ik ben negen kilo kwijt.’’ Op de 
terugweg naar de redactie heb ik er vreselijk om 
moeten lachen. Ook trainers kunnen opmerkelijk 
uit de hoek komen. Met Marcel Tombokan had ik 
regelmatig fl inke discussies. We lagen vaak in de 
clinch over mijn verhalen. Op een gegeven moment 
werd ik zelf uitgemaakt voor SML-supporter. Ik was 
oprecht verrast. Jaren later bleek het allemaal toch 
niet te kloppen. Marcel was inmiddels trainer bij SML 
en vond toen opeens dat ik een vriend was van VDZ. 
Tsja, het kan verkeren.

Overigens moet ik wel bekennen dat ik ooit gevraagd 
ben om over te stappen naar VDZ. Erik Franssen, 
een oud-klasgenoot, stelde die vraag. Vanwege mijn 
werk bij de krant zat dat er niet in. Misschien maar 
beter ook. Ik ben geen garantie voor continuïteit. 
Veel van de clubs waarvoor ik gespeeld heb bestaan 
inmiddels niet meer. Dus wie weet bij een andere 
keuze destijds was dit jubileumfeest misschien wel 
nooit gevierd.

Meer dan een 
voetbalclub

Arnhem - Als verslaggever van dagblad De Gel-

10 SEPT

door 
Marco Gerritsen
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Vijf keer won VDZ het toernooi om de Arnhem 
Cup. In alle vijf fi nales was Rob van Rooijen van 
de partij. De nu 48-jarige Arnhemmer pakte in 
1989 met VDZ ook de titel in de derde klasse D. 
Het was het laatste kampioenschap van VDZ. Van 
Rooijen behoort daarmee tot de meest succes-
volle spelers in de rijke historie van VDZ.

“Die Arnhem Cup was het leukste deel van 
het seizoen”, vertelt Van Rooijen. “Aan het 
einde nog een paar wedstrijden spelen. 

Geweldig was dat. Dat toernooi kreeg ook veel 
publiciteit en in mijn periode was de Arnhem Cup 
vaak nog belangrijker dan de competitie. Bij fi nales 
stonden er tweeduizend mensen langs de lijn. En 
Vitesse deed toen ook nog niet moeilijk en voetbalde 
in de voorbereiding altijd tegen de winnaar.”

Van Rooijen speelde zijn eerste fi nale in 1987, tegen 
AVW ’66. VDZ won met 2-1 en Van Rooijen zorgde 
voor de openingstreff er. Zijn laatste fi nale was in 
1999. In die fi nale was VDZ mede dankzij twee goals 
van de aanvaller met 4-3 te sterk voor Vitesse 1892. 
Legendarische wedstrijden speelde Van Rooijen 
voor VDZ. Zoals een duel bij Arnhemse Boys. “Het 
zal begin jaren negentig zijn geweest”, herinnert Van 
Rooijen zich. “Vlak voor tijd scoorde ik na 
een voorzet van Bertrand Schneeberger de 
winnende goal. Maar het was met de hand 
en dat hebben ze me bij Arnhemse Boys 
nooit vergeven.”
Die treff er kreeg een vervolg. Van Rooijen: 
“Na afl oop werd ik op het veld door een 
verslaggever van de krant geïnterviewd 
en ik zei eerlijk dat het hands was. Maar ik 
moest daarna ook nog de trap op, richting 
kleedkamer. Daar kreeg ik nog een paar 
schoppen. Nee, bij Arnhemse Boys wa-
ren ze geen fan mij. Of ik hulp kreeg van 
mensen van VDZ? Haha, je kent VDZ toch! 
Iedereen was al binnen.”

Het seizoen 1990-1991 noemt Van Rooijen zijn 
mooiste jaar als voetballer. “Jan Schmitz was trainer 
en wij knokten tegen OVC ’85 om de titel in de twee-
de klasse. Thuis werd het 2-2, uit verloren we door 
een wereldgoal van Ben Jansen. OVC werd kam-
pioen, maar het was mijn beste jaar als voetballer. 
Met Dick Bosveld streed ik om wie topscorer van de 
regio zou worden. Ik was toen middenvelder, Marco 
Zwartkruis was onze spits.”
Na dat seizoen had Van Rooijen de clubs voor het 
uitkiezen. “Ik kon naar RKHVV, De Treff ers en SCH, 
maar het werd OVC ’85. Na een jaar ben ik trou-
wens weer teruggegaan naar VDZ. Ik kon VDZ niet 
missen. Ik was niet bij iedereen even geliefd, want ik 
had de grootste bek, maar het was een warme club. 
Het was in mijn tijd elke vrijdag na de training feest. 
En na drie van elke vier wedstrijden gingen we na 
afl oop uit eten. Een prachtige periode.”

Vijfvoudig winnaar van de
Arnhem Cup

Rob van Rooijen
door Han Dreuning

Krantenknipsel uit De Gelderlander van 1999



Toen ik tien jaar geleden op de verjaardag van 
Opa VDZ kwam paste de hele VDZ familie 
nog makkelijk in de kantine. De familie be-

stond voornamelijk uit een groot aantal sportieve 
ooms en neefjes en hier en daar een tante en een 
paar nichtjes. Opa had op zijn tachtigste verjaardag 
overzicht; kon alle wedstrijden nog live volgen, trai-
ningen bezoeken en zelfs het gras nog verzorgen.

Toen ik Opa op zijn vijfentachtigste verjaardag weer 
sprak, nog steeds sportief en vitaal, bleek de familie 
behoorlijk gegroeid; alle ooms hadden inmiddels een 
tante, neefjes hadden vriendinnetjes en er liepen 
inmiddels ook behoorlijk wat nichtjes rond. Het werd 
voor Opa op zijn vijfentachtigste een hele klus om 
dit allemaal goed op de rails te houden. Het werd tijd 
voor een familieberaad; iedereen moest zijn verant-
woordelijkheid pakken en zijn steentje bijdragen. Dat 
een grote familie dan handig is wordt al snel duide-
lijk; trainers en leiders geregeld, 

nieuwe kleedkamers gebouwd, kunstgrasvelden 
aangelegd kortom Opa 2.0 is een feit; klaar voor de 
toekomst en dat op zijn ouwe dag!

Opa VDZ wordt dit jaar negentig, terugkijkend zijn de 
laatste tien jaar de meest enerverende van zijn leven 
geweest; een enorme groei, van het aantal (jeugd)
leden, het vrouwenvoetbal dat bij VDZ een enorme 
vlucht doormaakt, zaterdagvoetbal op niveau. Een 
VDZ familie waarop de 90-jarige Opa trots kan zijn. 
Opa hoeft nog lang niet achter de geraniums!
En natuurlijk ben je als jeugdvoorzitter trots dat je 
aan deze groei, je steentje bij hebt kunnen dragen, 
maar het is natuurlijk de VDZ familie die hier verant-
woordelijk voor is, waarvoor hulde!

Opa VDZ hartelijk gefeliciteerd met uw negentigste 
verjaardag, dat u die in alle vitaliteit kunt vieren met 
een meer dan sportieve en presentatieve VDZ-fami-
lie achter u. Op naar de 100!

Ronald Brakenhoff 
Jeugdvoorzitter

Opa VDZ 90 jaar jong!

Zaalvoetballen 
met de jeugd. 
Ronald staat 
geheel links

8
De mini´s
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... heeft de toekomst

Wie de jeugd heeft ...



ARNHEM – Al jarenlang is hij onomstreden 
als basisspeler van het eerste elftal. On-
danks een langdurig uitstapje buiten Arn-
hem voelt Pieter Middeldorp (32) zich in-
middels een ‘echte’ VDZ-er. De aanvallende 
middenvelder heeft warme gevoelens voor 
de club, maar een kritische noot is er ook. 
Ambities en prestaties mogen meer aan-
dacht krijgen.

Zijn eerste stappen op een voetbalveld zette 
hij bij VVO, maar al snel kwam VDZ in beeld. 
“Ergens bij de B-jeugd. Via mijn broers, die 

al eerder de overstap hadden gemaakt, kwam ik 
in contact met jongens van VDZ. Voor de gezellig-
heid en het hogere niveau maakte ik de overstap.’’ 
In no-time stond Middeldorp, die drie voetballende 
broers heeft, in het eerste elftal. Onder oefenmees-
ter Marcel Tombokan maakte hij al op zeventienjari-
ge leeftijd zijn debuut. Het eerste succes, promotie 
via de nacompetitie, volgde al snel. Het avontuur bij 
VDZ duurde echter niet lang. Middeldorp koos voor 
een wereldreis naar Azië en besloot aansluitend te 
gaan studeren in Amsterdam. Een periode van bijna 

“ Het mag wel wat prestatiegerichter en ambitieuzer bij VDZ’’
tien jaar zonder VDZ volgde. Gevoet-
bald werd er wel en ook op hoog niveau. 
“In mijn studententijd bij AVV Swift in 
Amsterdam. Daarna nog een jaartje bij 
Blauw Wit en vervolgens in de hoofd-
klasse bij Elinkwijk.’’ Bij die laatste club 
verloor hij het plezier in voetbal. “Een 
hoog niveau, maar leuk was anders. Na 
afloop van trainingen en wedstrijden was 
iedereen meteen weg. Niet te vergelijken 
met VDZ.’’ 
Nadat zijn werkzaamheden in Den Haag ten einde 
liepen, keerde Middeldorp vijf jaar geleden terug 
naar zijn roots in Arnhem. Een belletje naar VDZ 
was snel gepleegd, maar ‘technisch directeur’ Steef 
Brinkhoff was niet enthousiast. “Je moet wel een bee
tje kunnen voetballen en passen bij de club,’’ kreeg 
de verbaasde Middeldorp te horen. “Anderen hebben 
Steef volgens mij over de streep getrokken,’’ zegt de 
middenvelder lachend, die snel weer onderdeel werd 
van de VDZ-familie. Een echte hardcore VDZ-er is 
hij echter niet. “Er is meer in het leven dan VDZ. 
Sander van der Drift en Kars Deutekom zijn bijvoor-
beeld echte clubjongens, dat ben ik veel minder.’’ 
Middeldorp roemt de gezelligheid binnen de club, 

10
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“ Het mag wel wat prestatiegerichter en ambitieuzer bij VDZ’’
Door Marco Gerritsen

maar is ook kritisch. “Een echte winnaarsmentaliteit 
is er niet binnen de club. Sfeer is belangrijker dan 
prestaties. Dat is aan de ene kant mooi, maar het 
belemmert soms ook. Daar erger ik me wel eens 
aan. Bijvoorbeeld de amateuristische begeleiding 
rond het eerste elftal in de eerste jaren na mijn te-
rugkeer. Gelukkig zijn daar de laatste jaren stappen 
in gezet, maar het kan nog veel beter. Ambities en 
prestaties mogen binnen de club wel wat meer aan-
dacht krijgen. Bij het eerste elftal hebben we op dat 
gebied al veel bereikt.’’ Daarnaast hoopt Middeldorp 
op iets meer steun van de supporters. “Achter de 
selectie staan is een randvoorwaarde voor succes.’’ 

Komend seizoen is waarschijnlijk zijn laatste in het 
eerste elftal bij VDZ, maar Middeldorp houdt wel 
een slag om de arm. “Bij een promotie denk ik er 
nog eens over na. Een jaartje tweede klasse lijkt me 
leuk.’’ Daarna wordt het afbouwen op zaterdag. “Lek-
ker voetballen met jongens die ik al lang ken.’’ 

Bestuurlijke ambities zijn er niet. “Dat is niet mijn 
ding. Ik doe wel het nodige voor de club, maar dat 
heeft vaak raakvlakken met mijn werk als webdesig-
ner. Dat is ik denk ik ook typerend voor VDZ. De le-
den zijn niet te beroerd om iets voor de club te doen.’’

VDZ1 competitieresultaten van 1941 tot heden (Wikipedia)
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De oudste 
sportzaak van Arnhem

feliciteert VDZ
met haar 90-jarige bestaan

Pepijn Putman, keurslager
Steenstraat 90, Arnhem
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www.putman.keurslager.nl  @Slagerij_Putman

•  Varkens- en rundvlees 
van onze vaste mester

•  Alle worst/vleeswaren 
uit eigen worstmakerij

•  Hèt adres voor catering 
en barbecue

Lekker eten begint bij 
Keurslager Pepijn Putman

Puur 
ambacht!
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Gevoetbald heeft hij er nooit. Toch voelt Hans 
van der Storm zich een echte VDZ-er. “Ik ben een 
fanatieke supporter geworden”, zegt de geboren 
en getogen Amsterdammer. 

“Ik ben op 15 augustus 1951 van Amsterdam 
naar Arnhem gekomen. Ik was toen 27”, vertelt 
Van der Storm, die zijn 92 jaar niet is aan te 

zien. “Een van mijn broers had een sigarenzaak in 
Arnhem en ik ben hem gaan helpen. Omdat ik bij de 
moeder van Albert Engelman, een speler van VDZ 
1, op kamers zat, kwam ik in aanraking met VDZ.” 
Bij de Arnhemse club was Van der Storm na een 
aantal bezoekjes niet meer weg te slaan. “Het was 
de gezelligheid. Ik voelde me er meteen thuis. Mijn 
andere broers hadden me nog gezegd. ‘Jij redt het 
daar niet. Jij zult niet goed op kunnen schieten met 
die stugge Arnhemmers’, maar dat is dus allemaal 
anders gelopen.”

Eenmaal op zijn praatstoel volgt de ene anekdote de 
andere in een razende vaart op. Van der Storm blijkt 
ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds een boeiend 
verteller. Niet alles is geschikt voor de jubileumuitga-
ve, vindt hij. “Want ik wil niemand beschadigen.”
In 1959 treedt Van der Storm, inmiddels een bekend 
en gerespecteerd persoon binnen de VDZ-familie, 
toe tot het bestuur. “Daar heb ik, met een enkele tus-
senpauze, 25 jaar ingezeten. Antoon Pennincks was 
mijn eerste voorzitter. Een geweldige man.”

Als bestuurslid maakt Van der Storm vele trainers 
mee. “Daar zaten wel een paar slechte tussen”, weet 
Van der Storm. “Van eentje, ik noem de naam niet, 
kan ik me herinneren dat hij wel een heel charmante 
vrouw had. Op een kerstfeestavond heb ik nog met 
haar gedanst. ‘Ik vind het jammer dat ik je het moet 
zeggen, maar je man heeft meer verstand van vrou-
wen dan van voetbal’, heb ik haar toen gezegd. Ja, 
daar kon ze wel om lachen.”

VDZ zit diep in het hart bij 

Hans van der Storm

Hans is het oudste lid van VDZ. Hij is 92 jaar 
oud en al lid sinds 1959. Maar daarmee niet het 
langste lid. Er gaan hem nog zes mensen voor. 
Het langst lid van de club zijn de heren 
W.J. Leenders en J. de Winter, 
beiden lid geworden op 1 november 1947.

Door Han Dreuning

Volgens Van der Storm dankt VDZ het aan Vincent 
Everts, een van de oudevoorzitters, dat de club nog 
bestaat. “Everts zat in de gemeenteraad van Arnhem 
en er waren plannen om het complex op ‘t Cranevelt 
te gaan bebouwen. Door zijn inbreng is dat van tafel 
gegaan, want anders hadden we de club op kunnen 
doeken.”
Dat VDZ er toe deed in Arnhem, merkte Van der 
Storm op KNVB-vergaderingen. “Dan werd er ge-
vraagd: ‘Wat is het standpunt van VDZ?’ Daar hiel-
den andere clubs rekening mee, want ze wisten dat 
bij VDZ mensen zaten die niet op hun achterhoofd 
waren gevallen.”

Als bestuurslid was van der Storm zeer betrokken. 
“Ik bezocht ook wedstrijden van het tweede en derde 
elftal. Nee, nu kom ik niet meer, maar volg nog alles. 
Op zondag staat teletekst op pagina 897 om te zien 
wat VDZ heeft gedaan. Ik ben nog steeds een fana-
tiek supporter.” 
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“VDZ ben je niet alleen. 
 Dat ben je met zijn allen’’

Hij hield best 
van voetbal, 
maar be-

schouwde zichzelf 
vooral een hoc-
keyman. Dankzij 
zijn kinderen werd 
Remco Bijlsma 
gegrepen door het 
voetbalvirus. Zoon 

Storm en dochter Sterre spelen in de VDZ-jeugd. Hij 
geniet als vader langs de lijn. Als voorzitter van de 
club tracht hij, vergezeld door de hond, elk weekein-
de wel zijn gezicht op ‘t Cranevelt te laten zien. “Al 
die mensen die op zaterdag en zondag bij VDZ met 
plezier hun hobby beoefenen. Al die elftallen. En dat 
alles zonder noemenswaardige wanklank. Daar gaat 
het om.’’

Vijf jaar staat Remco Bijlsma, die een eigen advo-
catenpraktijk runt, aan het hoofd van VDZ. Onder 
zijn hoede moest de explosieve ledengroei in goede 
banen worden geleid. Dat is gelukt, meent hij. “VDZ 
staat er als club uitstekend voor’’, beoordeelt hij de 
90-jarige jubilaris. Bijlsma roemt de saamhorigheid, 
de gedeelde verantwoordelijkheid en inzet van tal-
rijke vrijwilligers. Dat is echt iets om trots op te zijn, 

stelt hij. “Mensen maken een vereniging. VDZ ben je 
niet alleen. Dat zijn we met zijn allen.’’

Het besturen van een vereniging
Op weg naar het eeuwfeest moet VDZ op zoek naar 
een nieuwe voorzitter. Na het seizoen 2016/2017 
stopt Bijlsma als voorzitter. “ Ik heb het altijd met 
veel plezier gedaan. Na zes jaar is het tijd voor een 
nieuw, fris gezicht.’’ Aan een profielschets voor zijn 
opvolger waagt hij zich niet. Hij wil het bestuur niet 
voor de voeten lopen. Wat een voorzitter allemaal 
moet kunnen? “Heel goed tegen kritiek kunnen.’’ 
Hij schiet direct in de lach. “Zonder gekheid. Ik heb 
als voorzitter altijd geprobeerd boven de partijen 
te staan. Mensen verbinden en altijd blijven vast-
houden aan het algemene belang van de club. Dat 
betekent iedereen in zijn waarde laten, en toch 
bewerkstelligen dat privee of deelbelangen nergens 
de boventoon kunnen voeren.’’ Met ruim 1.400 leden 
is dat geen geringe opgave. Het marcheert bij VDZ. 
Al blijft het soms een heel gepuzzel om alle elftallen 
van trainers en leiders te voorzien. Om over scheids-
rechters maar te zwijgen, erkent Bijlsma.
“De vereniging is nu nog overzichtelijk en goed te 
managen. VDZ dient zich af te vragen: welke club 
willen we zijn? Ga je als club beperkingen stellen 
aan de groei. Of moet je onbekommerd verder 

door Henk van Gelder

Remco Bijlsma begint na de zomer van 2016 aan zijn laatste seizoen 
als voorzitter van VDZ. Zes jaar was hij preses van de Arnhemse 
club. “VDZ staat er als club uitstekend op’’, klinkt het trots. ’VDZ 
ben je niet alleen. Dat ben je met zijn allen’

GROEI

De groei van VDZ gaat tot 1995 
heel geleidelijk met een klein 
dipje in de tachtiger jaren. 
Vanaf 1995 is de groei echter 
ontstuimig. De laatste stand 
(4/8/2016) is 1506 VDZ’ers 
waarvan 1150 spelende leden. 
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VDZ start seizoen 2016-2017 met ruim 80 teams

Nog niet eerder nam VDZ met een zo groot aantal 
teams deel aan de competitie als in het nieuwe seizoen: 
ruim 80 teams, waarvan ruim 30 pupillenteams. Alle 
jeugdteams en vier seniorenelftallen spelen op de zater-
dag en op zondag spelen beide eerste selectie-elftallen 
Dames en Heren en de overige senioren. De onderlinge 
pupillencompetitie Champions League vindt plaats op 
de zondagochtend.

stelt hij. “Mensen maken een vereniging. VDZ ben je 
niet alleen. Dat zijn we met zijn allen.’’

Het besturen van een vereniging
Op weg naar het eeuwfeest moet VDZ op zoek naar 
een nieuwe voorzitter. Na het seizoen 2016/2017 
stopt Bijlsma als voorzitter. “ Ik heb het altijd met 
veel plezier gedaan. Na zes jaar is het tijd voor een 
nieuw, fris gezicht.’’ Aan een profielschets voor zijn 
opvolger waagt hij zich niet. Hij wil het bestuur niet 
voor de voeten lopen. Wat een voorzitter allemaal 
moet kunnen? “Heel goed tegen kritiek kunnen.’’ 
Hij schiet direct in de lach. “Zonder gekheid. Ik heb 
als voorzitter altijd geprobeerd boven de partijen 
te staan. Mensen verbinden en altijd blijven vast-
houden aan het algemene belang van de club. Dat 
betekent iedereen in zijn waarde laten, en toch 
bewerkstelligen dat privee of deelbelangen nergens 
de boventoon kunnen voeren.’’ Met ruim 1.400 leden 
is dat geen geringe opgave. Het marcheert bij VDZ. 
Al blijft het soms een heel gepuzzel om alle elftallen 
van trainers en leiders te voorzien. Om over scheids-
rechters maar te zwijgen, erkent Bijlsma.
“De vereniging is nu nog overzichtelijk en goed te 
managen. VDZ dient zich af te vragen: welke club 
willen we zijn? Ga je als club beperkingen stellen 
aan de groei. Of moet je onbekommerd verder 

door Henk van Gelder

groeien? Hier een goed antwoord op vinden, dat 
is de uitdaging voor de komende jaren. ‘’VDZ loopt 
tegen de grenzen aan, zegt hij. “Op zaterdag en qua 
trainingen is het gebrek aan ruimte steeds nijpen-
der. Het zou fijn zijn als de gemeente Arnhem veld 
7 omtovert tot kunstgrasveld. Dat is een grote wens. 
Inclusief verlichting schept een nieuw kunstgrasveld 
ook veel meer trainingscapaciteit.

De vrijwilligers van VDZ
De afgelopen jaren is veel bereikt, vindt de voorzitter. 
“Nieuwe kleedkamers, nieuw kunstgras. Of het slim 
was veld 5 op te offeren voor een parkeerplaats? 
Absoluut! Er is een groot parkeerprobleem mee op-
gelost. Voor de buurt, het ziekenhuis, maar ook voor 
ons”. Toch, zegt de voorzitter, moet de club zich niet 
klakkeloos laten opzadelen met het uitvoeren van 
gemeentelijke doelstellingen. “Wat ik daarmee be-
doel? Sinds Cranevelt geldt als een open sportpark 
mag iedereen er komen sporten. Vooral op zonda-
gen werken buitenstaanders hele competities af. De 
rommel die deze mensen achterlaten, wordt door 
onze vrijwilligers opgeruimd. Moet je die daar zo-
maar mee belasten? Ga eens op een willekeurig mo-
ment naar VDZ. Altijd zijn er VDZ-ers aan het werk. 
Zelfs in de zomerstop. Dat doen ze gewoon. Voor 
VDZ. Niet uit liefde voor de gemeente, die hard op on-
derhoud moet bezuinigen. Het ouderwets verenigen 
van mensen. Dat is het charmante en de kracht van 
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VDZ. Die clubcultuur moet je blijven bewaken. Ieder 
draagt zijn steentje bij. Ik was net voorzitter en mocht 
direct bardiensten draaien. Eerst denk je: bah, ik heb 
helemaal geen zin. Maar met de mensen met wie ik 
toen achter de bar stond, maak ik nu nog steeds een 
praatje. De vrijwilligersregeling brengt mensen naar 
VDZ, die je anders misschien niet snel bij de club zou 
zien. Diezelfde vrijwilligersregeling kan ook sportieve 
ambities soms ook in de weg zitten. In de jeugd kon-
den we een zeer talentvolle voetballer binnenhalen. 
Dat talent wilde geen vrijwilligerswerk doen. Maak 
je een uitzondering? Sluipenderwijs volgen er dan 
ongetwijfeld meer. Op een gegeven moment sta jij 
als ouder achter de bar, omdat jouw zoon of dochter 
toevallig net iets minder kan voetballen. Wil je dat? 
Natuurlijk kun je uitzonderingen maken. Dat is echter 
niet aan de voorzitter, een bestuurslid of jeugdtrainer. 
Discussie over de wijziging van beleid hoort thuis op 
de ledenvergadering.''

8 Kampioen in 1959! 

VDZ Walk Of Fame 
Bijzondere mensen, elftallen en gebeurtenissen uit de roemrijke geschiedenis van VDZ. 

In 1959 volgt er opnieuw een kampioenschap met promotie naar de eerste klasse KNVB!  
Aan het einde van de competitie staat VDZ er goed voor en krijgen de spelers van de 
trainer een briefje met het verzoek om donderdag na 22.00 uur geen bier meer te drinken 
en zaterdagavond om 22.00 uur naar bed te gaan. Deze Spartaanse voorbereiding heeft 
effect want in de kampioenswedstrijd op het Arnhemse Boys veld, wordt Silvolde voor 
ruim 2.500 toeschouwers met 4-1 verslagen.  

\

VDZ wordt daarna eerste in een promotiepoule met wedstrijden tegen Dos’19, Rood Geel 
en Hoogezand. Door deze promotie is VDZ in dat jaar de derde RK-1e klasser boven de 
“Moerdijk” Een kampioensploeg die ook wel “chocolademelkploeg” wordt genoemd. 
Erelid Steef Brinkhoff is de enige speler die dat seizoen alle wedstrijden meespeelt 

Het promotiefeest begint met een rijtoer door de stad in open landauers toegejuicht door 
duizenden mensen, met daarna een zeer drukke receptie en een daverende feestavond in 
Musis Sacum. VDZ kan niet meer gebruik maken van het Arnhemse Boys veld en gaat 
noodgedwongen zijn thuiswedstrijden spelen in het Vitesse stadion. In shirts met echte 
rugnummers! De grote successen van de laatste jaren hebben een grote toestroom van 
leden en donateurs tot gevolg. Het verblijf in de 1e klasse is helaas van korte duur. In het 
seizoen 1960-1961 degradeert het 1e elftal naar de tweede klasse, nadat in de 
beslissingswedstrijd tegen WVC roemloos met 5-2 wordt verloren. 

VDZ 1 1959: 

Staand 
v.l.n.r.
H. Bootsma, 
H. Holthuizen, 
H. Evers,
Th. v.  Noesel,
S. Peters,
J. Brons,
Th. Vloedbeld.  

Gehurkt
v.l.n.r.
S. Brinkhoff, 
W. Leenders, 
D. Brachten, 
L.Welling,
H. Horsten,
J. Willems

13 Droomwedstrijden!

VDZ Walk Of Fame 
Bijzondere mensen, elftallen en gebeurtenissen uit de roemrijke geschiedenis van VDZ. 

VDZ heeft veel “droomwedstrijden” gespeeld. Een van de mooiste droomwedstrijden is 
die op 2 juni 1984 tegen het Nederlandse WK-elftal van 1974, met sterren als trainer 
Rinus Michels, Johan Cruyff, Johan Neeskens, Willem van Hanegem, Wim Jansen, Ruud 
Krol en Johnny Rep. Trainer Bert Teunissen en elftalleider Willem Meijer zijn met vele 
vrijwilligers maanden bezig om deze “droom” te realiseren. Met de opbrengst zou een 
lichtinstallatie op het hoofdveld aangeschaft worden. Maar…..

….het blijft helaas bij een droom! De laatste week stromen zoveel afzeggingen binnen 
van de vedetten van weleer, dat er van een WK-elftal geen sprake meer is. De wedstrijd 
wordt afgelast. De pers spreekt er schande van, maar de droom ligt aan duigen. VDZ 
speelt nog vele andere droomwedstrijden zoals in 1986 tegen het UEFA-jeugdteam (1-3 
verlies) en in 1988 tegen de Franse kampioen RC Matra de Paris (met Silooy, Bossis en 
Francescoli, 2-4 verlies). In 1994 speelt VDZ tegen het elftal van WK-ganger Nigeria 
(met de Nederlandse trainer Clemens Westerhof en sterren als Kanu, Okocha en 
Babangida, 1-4 verlies). Verder wordt er regelmatig tegen profclub Vitesse gespeeld 
(variërend van 0-2 tot 0-9 verlies), zoals op 15 december 1992 bij de officiële 
ingebruikname van de lichtinstallatie op ons hoofdveld (0-5 verlies).

15 Ladies First 

VDZ Walk Of Fame 
Bijzondere mensen, elftallen en gebeurtenissen uit de roemrijke geschiedenis van VDZ. 

Halverwege de jaren tachtig start een klein clubje dames onder veel bekijks op veld 6 een 
training. Het is 1985 en een enthousiaste groep begint “voor de gein” wat te trainen.  In 
het eerste seizoen staan een hele rij bekende en minder bekende namen binnen VDZ als 
trainer voor de groep. Op 5 september 1985 wordt de eerste officiële wedstrijd met dikke 
cijfers (10-0) gewonnen van Velpse Boys. Na het eerste seizoen verschijnt Nico Valen 
aan het front, een gezicht dat de jaren daarna als een rode draad door het damesvoetbal 
van VDZ blijft lopen.  

\

Dames 1 in 1992: Staand v.l.n.r. Poppy, Marlies, Welmoet, Nathalie, Alies, Patty, Anita,  
Geke, Saskia, Carla, Marjet, Jolande. 

Gehurkt v.l.n.r. Henny, Jessica, Judith, Desiree, Jacqueline, Fred, Marga, Frans en Alex.  

Het eerste grote succes komt in 1989 als voor het eerst in de VDZ geschiedenis een 
damesteam kampioen wordt. Daarna volgen kampioensschappen in 1992, 1994, 2000 en 
in 2007 met promotie naar de reserve 2e klasse KNVB.  

Andere bekende namen uit deze damesjaren zijn Frans Looijen, Dennis Kitaman, Fedor 
Dibbets, Ap en An Maassen, Jim van Delden, Fred Joosten en Alex Hoogveldt. Inmiddels 
is het nu ruim twintig jaar later en heeft VDZ een bloeiende damesafdeling. Het verhaal 
van de uit de hand gelopen grap is nog lang niet uit…. 

1 Het begint in 1926! 

VDZ Walk Of Fame 
Bijzondere mensen, elftallen en gebeurtenissen uit de roemrijke geschiedenis van VDZ. 

Het ontstaan van VDZ klinkt nu misschien wat vreemd, maar het begint als volgt. 
Kapelaan Janssen is in 1926 belast met de geestelijke zorg voor het St. Franciscushuis, 
een buurthuis op de hoek van de Utrechtseweg en Hulkensteinseweg. Een soort villa die 
vooral bestemd is voor de katholieke jeugd van de wijk Lombok en Heijenoord in West 
Arnhem. In dit buurthuis wordt door het bestuur onder leiding van de heer Beke het plan 
gemaakt tot de oprichting van een katholieke voetbalvereniging.
In Arnhem viert destijds het zogenaamde neutrale voetbal hoogtij met Vitesse, Arnhemse 
Boys en Eendracht en tal van andere kleinere verenigingen, waaronder SML. Er is in die 
tijd nóg een katholieke vereniging, Swift, die op dat moment een min of meer kwijnend 
bestaan leidt. De oprichting van een nieuwe katholieke vereniging wordt dan ook niet met 
gejuich door de andere verenigingen ontvangen. 

VDZ vereniging met ze allen op de foto in 1932 

In de oprichtingsvergadering op 26 augustus 1926 kiezen de leden voor de naam “VDZ”, 
Volharding Doet Zegevieren. Voorzitter wordt Th. Brits, lid van de Arnhemse 
gemeenteraad. J. Brouwer, eenmaal keeper in het Katholieke Nederlands elftal, wordt 
secretaris en G. Rothuizen wordt de penningmeester. Kapelaan Janssen treed aan als 
Geestelijk Adviseur van VDZ. Overige bestuursleden zijn ondermeer de heren J. van 
Deun, J. Leenders en de gebroeders A. en H. Pik.

De contributie wordt 25 cent per maand. Als kleur kiest men voor Rood-Zwart. De stof 
voor de shirts krijgt VDZ gratis van de toenmalige directeur van V&D, de heer 
Berendzen, wiens zoon bij Vitesse speelt. De shirts worden gemaakt op het atelier van de 
firma van Dijk en Witte. Verder is het begin alles behalve gemakkelijk: geen geld, geen 
terrein, geen ballen. Maar de kop is er af: VDZ kan van start!

9 Voetbalprofs

VDZ Walk Of Fame 
Bijzondere mensen, elftallen en gebeurtenissen uit de roemrijke geschiedenis van VDZ. 

Het kampioenschap van 1959 gaat niet ongemerkt aan de profscouts voorbij. Joop 
Willems is in 1960 de eerste VDZ-speler die naar het betaald voetbal trekt. Hij gaat 
spelen voor De Graafschap. Daarna volgen ondermeer Paul Koevoet en Marcel Broecks.  
Paul speelt enkele jaren voor FC Wageningen en voetbalt daarna nog tot zijn 42e jaar in 
VDZ 1. Marcel speelt 14 jaar betaald voetbal bij FC Wageningen en De Graafschap en is 
daarna nog vele jaren leider en jeugdtrainer bij VDZ.

De jaren daarna volgen vele spelers die kortstondig aan het betaald voetbal ruiken zonder 
echt door te breken zoals Paul Meijer (FC Wageningen), Jan Meijer (FC Wageningen) en 
Oscar Meijer (Vitesse). Van recenter datum is de kortstondige profcarrière van Rein 
Meekels die in 1993 als 17-jarige debuteert in het eerste elftal van VDZ. In 2003 
debuteert hij in het betaald voetbal bij de wedstrijd AGOVV – Top Oss (1-2). Daarna 
maken ook Koen Middeldorp (De Graafschap) en Joost de Graas (NEC, Go Ahead 
Eagles) kortstondig kennis met het betaald voetbal.   

VDZ heeft nog geen spelers die het naoorlogse Nederlands elftal hebben gehaald. Davy 
Pröpper, in 2008 gekozen tot beste B-junior van Nederland, is echter aardig op weg 
getuige onderstaande krantenkoppen in De Gelderlander in 2008 en 2009. 

25 De toekomst van VDZ? 

VDZ Walk Of Fame 
Bijzondere mensen, elftallen en gebeurtenissen uit de roemrijke geschiedenis van VDZ. 

Vanaf het midden van de jaren negentig blijft het aantal leden groeien. Van 500 leden in 
1996 tot ruim 1000 leden in 2009. Onder bezielende leiding van voorzitters als Jan 
Eikens, Geert van Gessel en Willem Meijer en jeugdvoorzitters als Bernd Bonnier, Geert 
Rasing en Noud Hooymans (en heel veel anderen), is VDZ een bloeiende vereniging 
geworden met een grote jeugdafdeling, waarbij er niet alleen aandacht is voor voetbal, 
maar ook voor andere activiteiten. Een bekend gezegde luidt: “wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst”. Als dat waar is, dan gaat VDZ een mooie toekomst tegemoet! 

VDZ viert in 2011 haar 85-jarig bestaan en dat zal zeker niet onopgemerkt 
voorbijgaan. Daarna gaat VDZ op weg naar de volgende grote mijlpaal, het 100-jarig 
bestaan in 2026! 

Foto’s Irene Gudden 

3 Wie de jeugd heeft… 

VDZ Walk Of Fame 
Bijzondere mensen, elftallen en gebeurtenissen uit de roemrijke geschiedenis van VDZ. 

VDZ heeft al snel zijn eerste jeugdelftal. Niet raar als je bedenkt dat VDZ ontstaan is 
vanuit een buurthuis voor de katholieke jeugd. Het jeugdvoetbal is VDZ dan ook met de 
paplepel ingegoten. Naast voetbal worden er in die eerste jaren al vele andere activiteiten 
georganiseerd en diverse uitstapjes gemaakt.   

VDZ Walk of Fame
Bent u al eens de gang richting de bestuurskamer ingelopen? Daar 
hangt de VDZ Walk of Fame. Sjors van Leeuwen heeft daar menig 
vrije avond ingestopt om de geschiedenis van VDZ als galerij ten 
toon te stellen. Maar liefst 25 lijsten met allerlei onderwerpen die 
met VDZ en haar verleden te maken hebben. Loop er eens door-
heen en verwonder je over de rijke geschiedenis van VDZ. HIerbij 
zie je een aantal voorbeelden.
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ARNHEM - VDZ is onlosmakelijk verbonden met 
de Arnhemse voetbalwereld. We vroegen enkele 
Arnhemse voetbaldieren naar hun oordeel over 
de club. Ben van der Horst, Jan Klink en Wim 
Hendriks pakken de handschoen op. Hoe kijken 
zij naar VDZ en de positie die de club inneemt in 
Arnhem.

Ben van der Horst loopt 
al zijn hele leven in de 

Arnhemse voetbalwereld rond 
en vervulde tal van functies. 
Zo was hij bestuurslid van 
Arnhemse Boys, consul voor 
verschillende clubs, arbiter en 
elftalleider bij de jeugd van 
Vitesse. Tegenwoordig is Van 
der Horst vraagbaak voor con-
suls, begeleider van arbiters en toernooileider bij de 
Arnhem Cup. Van der Horst was jarenlang, ook voor 
VDZ, consul op sportpark ’t Cranevelt. De rasech-
te Arnhemmer heeft er goede herinneringen aan. 
“De verstandhouding was uitstekend. Met Roel van 
der Leij dronk ik op zondagochtend altijd een bakje 
koffi  e.’’ Ook als bestuurder van Arnhemse Boys was 
er een goede band zegt Van der Horst. “Onderlinge 
duels waren soms pittig, maar bestuurlijk waren er 
nooit problemen. Bij VDZ zaten er echte voetbal-
mensen in het bestuur, dat werkte prima. Het was 
gewoon een goede buur.’’ Met toenmalig voorzitter 
Jan Eikens had Van der Horst een speciale band. 
“We zijn samen als arbiter begonnen en vanuit de af-
deling Arnhem doorgestroomd naar de ‘grote’ KNVB. 
Jan is helaas veel te vroeg overleden. Een prima 
vent.’’ Van der Horst bereikte veel als arbiter. Zo fl oot 
hij de eerste zaalvoetbalinterland onder auspiciën 
van de UEFA. “België tegen Spanje in Charleroi. 
Een geweldige ervaring,’’ aldus Van der Horst, die 
vanwege zijn verdiensten voor Vitesse is benoemd 
tot Zilveren Vitessenaar.

Jan Klink is al jarenlang voorzitter van de tuchtka-
mer in het district Oost. In zijn huidige functie ziet 

Klink zelden een VDZ-er voor het hekje verschijnen. 
Volgens de aimabele Arnhemmer heeft dat niets te 
maken met de aanwezigheid van Geert van Gessel 

“  Een prima buur en voorbeeld 
voor de voetbalwereld’’

als grote bobo bij tuchtzaken. 
“Absoluut niet, daar bemoeit 
hij zich niet mee. Ik kan me 
geen zaken herinneren met 
VDZ-ers. Een bewijs dat VDZ 
een voorbeeld is voor de 
voetbalwereld. Respect en 
maatschappelijk inzicht zijn 
daarbij belangrijke bouwste-
nen.’’ Klink, die het verleden 
voorzitter was van Vitesse 
1892 en de Arnhemse Voetbal Federatie, werd bij 
zijn entree in het bestuurderswereldje bij de hand 
genomen door Jan Eikens. “Hij heeft me veel waar-
devolle tips en adviezen gegeven.’’ In zijn werkzame 
leven bij PTT Post, later PostNL, liep Klink regelma-
tig een VDZ-er tegen het lijf. “Chris Geutjes en zijn 
zoon Mark bijvoorbeeld. Ook Ferdie Broecks heeft 
jarenlang als zaterdagpostbode zijn conditie op peil 
kunnen houden.’’

Wim Hendriks tenslotte is al jarenlang voorzit-
ter van de Arnhemse Voetbal Federatie, de 

belangenbehartiger van alle Arnhemse voetbalclubs. 
Volgens Hendriks is VDZ nauw verbonden met de 
geschiedenis van het Arnhemse voetbal en heeft 

de club de zaakjes goed voor 
elkaar. “Besturen zijn voortdu-
rend bezig geweest de zaak te 
optimaliseren en dat is gelukt. 
De accommodatie ligt er bij-
voorbeeld goed bij. Natuurlijk 
zullen er nog wensen zijn bij 
bestuur en leden, maar dat 
houdt de zaak scherp.’’ Hen-
driks roemt het beleidsplan 

van de club. “Er ligt een visie. Het beleidsplan is een 
duidelijk document, dat aangeeft wat de vereniging 
wil bereiken en nastreven. Het is prima dat de club 
veel aandacht heeft voor jeugd- en vrouwenvoetbal, 
daar zal de vereniging de vruchten van plukken.’’ 
Mede namens de overige bestuursleden van de 
federatie feliciteert Hendriks heel VDZ met het jubile-
um. “Het is een belangrijk moment in de geschiede-
nis van VDZ. De leden zijn er in geslaagd om in de 
afgelopen 90 jaar een mooie club neer te zetten.’’

door Marco Gerritsen

“  Een prima buur en voorbeeld 
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De geschiedenis van VDZ
1926
Kapelaan Jansen richt op 26 augustus 1926 Volhar-
ding Doet Zegevieren op. De stof voor de shirts krijgt 
VDZ gratis van de toenmalige directeur van V&D, de 
heer Berendzen, VDZ kan van start!

1929 
VDZ start in 1926 met twee elftallen. Het sportterrein 
van VDZ ligt die eerste jaren op de Sterrenberg waar 
nu de Breitnerstraat is. VDZ wordt twee keer achter-
een kampioen en promoveert in 1929 naar de eerste 
klasse van de RKF (Roomskatholieke Federatie)

1939
VDZ verlaat na enkele jaren de Sterrenberg in 
verband met woningbouw en krijgt een plek op een  
nabijgelegen akkerland. In 1939 verhuist VDZ naar 
Sportpark ’t Cranevelt en maakt daar gebruik van het 
veld van Arnhemse Boys.  
Het ledental stijgt in 1940 tot boven de 100.

1940-1945 
In de oorlog wordt de KNVB opgericht en het eerste 
elftal wordt in 1940 ingedeeld in de derde klasse. In 
1941 viert VDZ officieel haar 15ejarig bestaan met 

nationale atletiekwedstrijden, een gekostumeerde 
voetbalwedstrijd en een groot juniorentoernooi. VDZ 
groeit flink, aan het eind van de oorlog zijn er maar 
liefst 265 leden. 

1956 
Het eerste elftal wordt in 1956 kampioen en promo-
veert naar de tweede klasse. De beslissingswedstrijd 
tegen Activa uit Deventer wordt beslist door een 
doelpunt van Theo van Noesel, die kwam daarvoor 
terug van vakantie uit Schotland. 

1959 
Opnieuw een kampioenschap, promotie naar de 
eerste klasse! Na een rijtoer door de stad in open 
landauers, toegejuicht door duizenden mensen ging 
het feest verder met drukbezochtee receptie en een 
daverende feestavond in Musis Sacrum.  

VDZ kan geen gebruik meer maken van het Arnhem-
se Boysveld en gaat zijn thuiswedstrijden spelen 
in het Vitesse stadion. De grote successen van de 
laatste jaren hebben een grote toestroom van leden 
en donateurs tot gevolg.
In het seizoen 1960-1961 degradeert VDZ weer.

1965
In 1965 verhuist Eendracht naar Presikhaaf en krijgt 
VDZ het vrijgekomen terrein op ‘t Cranevelt. Het hui-
dige clubhuis wordt in 1966 geopend. Een bijzonder 
object is de hoofdtribune langs het hoofdveld van 
VDZ die al in 1923 is gebouwd. De hoofdtribune is 
later vernoemd naar de in 2001 overleden Geert 
Egging, lid van verdienste. 
In 1966 bestaat VDZ 40 jaar. Naast een heilige 
kerkmis zijn er wedstrijden voor jong en oud, een 
filmavond en een tienerebeat avond waar de jongens 
hun meisje mogen meebrengen

Bestuur van VDZ bij het 15-jarig bestaan in 1941

VDZ Veteranen in 1936

VDZ 1 kampioen in 1956, promotie naar de tweede klasse
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Bronnen: 
Walk of Fame (samensteller Sjors van Leeuwen) 
Boek 75 jaar VDZ (hoofdredacteur Henk Matser)

1970
In 1969/1970 promoveert het eerste weer naar de 
tweede klasse. Het tekort aan vrijwilligers speelt ook 
in die jaren. In de jaarvergadering van 1972 doet 
voorzitter Vincent Everts een dringend beroep op de 
leden dat zelfs de kranten haalt: “De leden moeten 
meer gaan doen!” 

1984
VDZ kent eind jaren zeventig en begin jaren tach-
tig prestatief gezien magere jaren. Het dieptepunt 
is degradatie naar de vierde klasse. In 1983 komt 
aan deze magere periode een einde als het eerste 
elftal met een sterk verjongde ploeg tweede wordt 
achter Eldenia. Het is het begin van een succesvolle 
periode die duurt tot 1991 met onder andere een 
kampioenschap in 1984 en 1989 en vijf keer winst in 
de Arnhem Cup. 

1985
Halverwege de jaren tachtig start een klein clubje 
een damesafdeling. Op 5 september 1985 wordt 
de eerste officiële wedstrijd met dikke cijfers (10e0) 
gewonnen van Velpse Boys. Inmiddels is het nu 
ruim dertig jaar later en heeft VDZ een bloeiende 
damesafdeling. Vrouwen 1 speelt inmiddels in de 
eerste klasse en is in de loop van de jaren al vijf keer 
kampioen geworden (zie pagina 20).  

1989 
De zaterdagafdeling van VDZ ziet het licht. 

1992 
Oprichting van sponsorcommissie VDZ Hogerop. 
VDZ Hogerop coördineert inmiddels alle sponsorac-
tiviteiten van VDZ zoals hoofdsponsoring, reclame-
borden etcetera (zie pagina 26).

1999 
Dit jaar wordt het clubhuis uitgebreid met extra 
vergaderkamers en kleedkamers, opnieuw onder lei-
ding van bouwmeester Vic Burgers, die in 1965 ook 
verantwoordelijk was voor de bouw van het clubhuis.  
De club heeft imiddels meer dan 500 leden.

Sportieve successen:
VDZ 1 Heren
Kampioen 2e klasse: 1929, 1959
Kampioen 3e klasse: 1928, 1956, 1970, 1989, 1996
Kampioen 4e klasse: 1984
Promotie naar 2e klasse. via nacompetitie : 2002
Jan Burghout Toernooi: 2007
Arnhem Cup: 1987, 1988, 1991, 1993, 1999
HH Lichttoernooi: 1982, 1984, 1988
Veluwezoom Cup: 1988
Zilveren Bal: 1986, 1987
J. Hofmantrofee: 1966, 1968
Scherrenberg beker: 1963

VDZ 1 Dames
Kampioen: 1989, 1992, 1994, 2000, 2007

2005 
VDZ start als eerste voetbalvereniging in Arnhem de 
succesvolle ‘Vrijwilligersregeling’. Het aantal taken 
in de groeiende vereninging wordt zodanig groot dat 
van elk lid een bijdrage wordt gevraagd (zie pagina 
28)
VDZ 1 degradeert uit de tweede klasse en keldert 
het jaar erop zelfs naar de vierde klasse. Na vier jaar 
is VDZ weer terug in de derde klasse en daar spelen 
ze nog steeds.

2009
Vanaf het midden van de jaren negentig blijft het 
aantal leden groeien. Van 500 leden in
1996 tot ruim 1000 leden in 2009. 

2016 
VDZ bestaat 90 jaar en is gegroeid tot de grootste 
vereniging van Arnhem-Noord. Meer dan 1500 leden 
waarvan 1150 actieve voetballers. Het eind is nog 
niet in zicht.

Gezelligheid bij VDZ: het familietoernooi (2016)

VDZ Dames 1 in 1991
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In 2001, tijdens het 75-jarig bestaan van VDZ, was 
de vrouwenafdeling uitgegroeid tot een volwaardig 
en serieus te nemen onderdeel van deze vereni-

ging. Begonnen in 1985 onder leiding van roemruch-
te VDZ-namen als Bert-Jan Zoetbrood, Hans Zwart-
kruis en in een later stadium onder meer Nico Valen, 
Frans Looijen en Dennis Kitaman. Uitgegroeid tot 
meer dan een recreatief team in de laagste klassen 
van het vrouwenvoetbal. Zo viel althans te lezen in 
het jubileumboek ‘VDZ 75 jaar’ uit 2001. Een tweede 
team was toen net opgericht, kampioenschappen en 
promoties werden gevierd en een heuse damescom-
missie met afvaardiging in het hoofdbestuur werd 
opgericht. Nu, in september 2016 tijdens het 90-jarig 
jubileum, kan alleen maar worden geconcludeerd 
dat die groei heeft doorgezet en dat in het derde 
decennium vrouwenvoetbal de nationale top (bijna) 
is bereikt.

In 2004, 19 jaar na de start van het vrouwenvoetbal 
in 1985 binnen VDZ, leidde de enorme groei van 
meisjes en vrouwen tot de oprichting van een derde 
vrouwenelftal. En in het seizoen 2007-2008 was er 
zelfs een seizoen een vierde elftal op zaterdag. De 
enorme aanwas en grote ledenaantallen zorgden 
voor een dubbel effect; binnen de vereniging kon 
men eenvoudig niet meer om de vrouwenafdeling 
heen (niet dat dat zo was!), binnen de vrouwenaf-
deling kon men meer en meer gaan werken aan 
de kwaliteit van de teams en het verhogen van het 
algemene niveau. Het geheel naar een hoger plan 
tillen, heet dat dan. 

Na drie jaar afwezigheid begon Dennis Kitaman aan 
zijn derde termijn als trainer van de vrouwen en niet 
zonder succes. Bij zijn rentree was een compleet 
vrouwenteam gestopt/vertrokken en startte hij met 
een nieuwe, jeugdige groep in de derde klasse, en 
al binnen twee jaar was het kampioenschap een feit. 
Bij zijn vertrek, twee jaar daarna, lag er een opzet 
voor een beleidsplan, dat door de damescommissie 
kon worden uitgevoerd en aangescherpt. 

Naast het prestatieve gedeelte was en is er ook altijd 
ruimte voor gezelligheid. Wie herinnert zich nog de 

uitstapjes naar bijvoorbeeld 
Spanje, het internationale 
toernooi waar Vrouwen 2 
doldwaze belevenissen 
ondervond of de ‘contract-
besprekingen’ voor een 
nieuwe kledingsponsor van 
Vrouwen 3 bij restaurant Rhodos? De jaarlijkse te-
rugkerende Ladies Day, waarbij vertegenwoordigen-
de teams van sc Woezik en VDZ de hele dag strijden 
om een ‘overallebeker’, of het weer in ere herstelde 
Helga de Lange-toernooi, waarbij álle meisjes en 
vrouwen onderling een gemixt toernooi spelen. Of de 
feestavonden van de vrouwen- en mannenselecties, 
waar de alcohol rijkelijk vloeit? 

In het derde decennium van de vrouwentak van 
VDZ konden kort na elkaar drie promoties worden 
gevierd; een bewijs van de steeds maar stijgende 
kwaliteit in de breedte. In 2011 vierde het eerste 
team onder leiding van de net in dienst zijnde Han 
Toussaint promotie naar de landelijke eerste klasse, 
in 2013 werd het derde team kampioen van de voor-
jaarscompetitie en in 2014 bewees het tweede team 
onder leiding van Paul Meulenbroek dat het qua ni-
veau steeds dichter naar het eerste team toegroeide 
met een kampioenschap en promotie naar de derde 
klasse. 

Anno 2016, na 90 jaar VDZ, staat het vrouwen-
voetbal er binnen de vereniging meer dan goed op. 
Vrouwen 1 begint de competitie voor het 6e ach-
tereenvolgende jaar in de landelijke eerste klasse, 
Vrouwen 2 start in de derde klasse en hoopt, na het 
op een haar na mislopen van promotie, opnieuw om 
het kampioenschap te spelen. Vrouwen 3 begint aan 
hun dertiende seizoen met een zeer ruime selectie 
en bewijst dat er ook voor recreatief vrouwenvoetbal 
plaats is binnen VDZ. Naast ruim 60 seniorenleden, 
zijn er ook maar liefst 9 meisjesteams in alle leef-
tijdsklassen actief op een hoog niveau. 

Kortom; alle voortekenen wijzen erop dat VDZ kan 
aanhaken bij de absolute top van Nederland als het 
gaat om vrouwenvoetbal! 

VDZ vrouwenvoetbal 
bestormd de nationale top in het 
derde decennium door Fedor Dibbets
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s p o r t c e n t r u m

Indoor Action
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s p o r t c e n t r u m

Indoor Action

Een pareltje uit de VDZ-familie
Marcel Broecks      door Han Dreuning

Marcel Broecks, geboren 16 november 1946, 
behoort tot het selecte groepje dat via VDZ het 
betaalde voetbal heeft gehaald. Gloriejaren bij FC 
Wageningen en een seizoen bij De Graafschap 
hebben zijn liefde voor VDZ echter niet aange-
tast. Integendeel, Marcel Broecks is meer dan 
een betrokken lid. En kritisch, dat wel.

Als tienjarig jochie meldde Broecks zich aan bij 
VDZ. Na de A-jeugd kwam de linkspoot meteen 
in het eerste elftal. “Dat was onder Louis 

Pastoor, een geweldige trainer”, vertelt Broecks. 
“Twee jaar heb ik nog bij VDZ gespeeld en kreeg 
toen heel wat aanbiedingen.” NEC, Wageningen, Go 
Ahead, ADO en Vitesse wilden hem inlijven. “Ik heb 
het overgelaten aan mijn vader en aan Louis. Ik had 
geen voorkeur. Vitesse had dus ook gekund”, zegt 
Broecks, geen fan van de Arnhemse club, met een 
lach. “Het werd Wageningen. Bas Paauwe was daar 
toen trainer en Louis vond dat voor mij het beste. 
Daar heeft hij honderd procent gelijk in gekregen.”

In 1968 werd Broecks met FC Wageningen kampie
oen van de tweede divisie. In 1970 volgde een trans-
fer naar De Graafschap, dat 150.000 gulden voor 
hem betaalde, maar een jaar later keerde Broecks 
weer terug op de Wageningse Berg. “Ik werd geruild 
met Wimke Meyers”, legt Broecks uit. “Mijn werk 
bij de bank was door de afstand niet te combineren 
met trainen in Doetinchem.” Met Wageningen kwam 
Broecks later nog uit in de eredivisie, beleefde vijf 
prachtige jaren onder trainer Fritz Korbach en speele
de Willem van Hanegem in De Kuip door de benen. 
Broecks sloot in de zomer van 1980 af bij Wagenin-
gen en werd speleretrainer en penningmeester van 
Oosterbeek. Na de fusie tussen de Oosterbeekse 
verenigingen keerde Broecks terug bij de club waar 
zijn hart lag: VDZ.

Daar pakte hij meteen de draad op. Broecks was 
gedurende 16 jaar onafgebroken elftalleider onder 
de trainers Jan Schmitz (5 jaar), Theo Leenders (1 
jaar), Rik Gerritsen (5 jaar) en Marcel Tombokan (5 
jaar). “Het hoogtepunt was het kampioenschap van 
VDZ. Met Jan Schmitz als trainer werden we in 1989 
kampioen van de derde klasse. Een geweldige ploeg 
met allemaal echte VDZ-jongens. Het allermooiste 

jaar. Altijd feest. Mijn vader had het eerder al mooi 
verwoord: ‘Het Rooms-Katholieke VDZ, vrij dansen 
en zuipen!’ Ik ging ook altijd met de jongens mee, 
maar toen het leeftijdsverschil te groot werd, ben ik 
als elftalleider gestopt.”

Vanaf 1997 stond Broecks op woensdagmiddag wel 
weer op het trainingsveld. “Ik had op die middag atv. 
Wat is er dan mooier dan met de allerkleinste Fejes 
op het veld te staan”, 
zegt Broecks, die in 
2013 met die acti-
viteit stopte. Maar 
stilzitten was er 
niet bij. Al in 2011 
zette Broecks met 
enkele anderen 
de Champions 
League op. 
“Acht 

Feteams 
speelden in de 

echte competitie. Met 
zeven Feploegjes, F9 tot 
en met F15, speelden we 
elke zondagmorgen vanaf 9 
uur een onderlinge competi-
tie. Ja, dat was prachtig. Heel 
mooi om te doen.”

Voor al die activiteiten kreeg 
Broecks veel waardering. 
“Maar ik ben ook kritisch 
en dat wordt me niet altijd 
in dank afgenomen”, besluit 
Broecks, die nog steeds 
actief is in het veteranenteam. 
“De laatste jaren is VDZ qua 
leden enorm gegroeid, maar de 
organisatie groeit niet mee. Daar 
mag ik toch wel wat van zeggen, 
want ik ben daar bezorgd over. 
Dat gaat VDZ een keer 
opbreken.”
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Tot dan toe heeft VDZ veelvuldig een drin-
gend beroep gedaan op leden en ouders van 
jeugdleden om meer hand- en spandiensten 

te verrichten. Helaas met onvoldoende resultaat. In 
2005 besluit het bestuur het roer om te gooien en 
een ‘verplichte vrijwilligersregeling’ in te voeren voor 
alle leden en ouders van jeugdleden. Natuurlijk na 
rijp beraad, het onderzoeken van 
verschillende oplossingen en het 
consulteren van veel leden en ou-
ders. Het bestuur heeft drie doelen 
met de invoering van deze vrijwilli-
gersregeling: als eerste het opvan-
gen van het tekort aan kaderleden 
en vrijwilligers. Als tweede het beter 
bezetten van het clubhuis en de 
kantine- en keukendiensten en ten 
derde het versterken van de clubbin-
ding door iedereen meer bij de club 
te betrekken. VDZ wil graag een 
leuke familievereniging zijn, waar 
iedereen zijn steentje aan bijdraagt, 
ook als de vereniging groeit en nog 
veel groter wordt.

De regeling wordt ingevoerd met 
ingang van het seizoen 2006/2007. 
Leden kunnen vanaf dat moment 
kiezen voor een van de volgende 
categorieën van werkzaamheden: 
kaderfunctie (zoals leider, trainer, clubscheidsrech-
ter, commissiee of bestuurslid), bare of keukendienst 
of schoonmaakwerkzaamheden. Zoals verwacht 
verloopt de invoering niet helemaal zonder slag 
of stoot. Zo willen een paar ouders om principiële 
redenen niet meewerken en worden zij door het 
bestuur vriendelijk doch dringend verzocht om naar 
een andere vereniging te gaan. Ook zijn er het 
eerste jaar diverse notoire verzakers bij de seni-
oren die na diverse boetes en waarschuwingen 
conform het nieuwe vrijwilligersreglement als lid 

van VDZ geroyeerd worden. Want hoewel het een 
vrijwilligersregeling is, is deelname niet vrijblijvend! 
Na deze gebruikelijke invoeringsperikelen komt de 
vrijwilligersregeling goed op stoom. Ten eerste door 
de tomeloze inzet van de barcommissie, de bardien-
stenplanner, de jeugdcommissie en het bestuur en 
niet in de laatste plaats door de enthousiaste inzet 

van heel veel leden en ouders. 
Tegelijk met de invoering van de vrijwilligersregeling 
wordt ook de jaarlijkse verkiezing van ‘Vrijwilliger van 
het Jaar’ in het leven geroepen. VDZ wil hiermee 
laten zien dat vrijwilligerswerk niet alleen leuk is om 
te doen, maar ook erg gewaardeerd wordt. De vrij-
willigersregeling is niet meer weg te denken bij VDZ. 
Sterker nog, het is een van de visitekaartjes gewor-
den van VDZ. Want wie wil er nu niet lid zijn van een 
goed georganiseerde voetbalclub waarin de leden, 
van jong tot oud, het samen doen!

Sjors van Leeuwen

De vrijwilligersregeling
HET visitekaartje van VDZ
Het is 2005 en VDZ telt al 750 leden. De vereniging piept en kraakt aan alle kanten, want het aantal ka-
derleden en vrijwilligers groeit onvoldoende mee. Meer leden betekent simpelweg meer wedstrijden 
die gespeeld, geleid en gefloten moeten worden, meer trainingen en meer activiteiten die georgani-
seerd moeten worden, meer kleedkamers die schoongemaakt moeten worden en meer onderhouds-
werk, langere openingstijden van clubhuis en kantine, meer commissies en een grotere organisatie 
van vrijwilligers. Wat te doen?

Rechts auteur en initiator van de vrijwilligersregeling Sjors van Leeuwen met 
zijn vriendin Anita Bruntink die jarenlang de vrijwilligersadminsitratie voor 
haar rekening nam en ook vrijwilliger van het jaar werd in 2013-2014



Vrijwilligers van het Jaar jeugd (j) en senioren

2005e2006 Toos Rutten (j) en Henk Koudijs
2006e2007 Henny Holtus (j) en Coen van den Bos
2007e2008 Marian Snel (j) en Harrie Gudden
2008e2009 Juan Tubio Tubio (j) en Inge Keuben
2009e2010 Fred Wigt (j) en Vaste Bargroep
2010e2011 Thijs de Wit (j) en Corine Roelofsen
2011e2012 Albert van der Elst (j) en Jan en Hanny Peters
2012e2013 Irene Smeltink (j) en Rogier Walter
2013e2014 GerteJan Schouten (j) en Anita Bruntink
2014e2015 Jerôme Jansen (j) en Rudi Borkus
2015e2016 Johan Splint (j) en Ellen van Beek en Anneke van Swaaij

jeugd (j) en senioren
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VDZ 90 jaar
VDZ Hogerop 25 jaar
Toen ik bezig was om dit artikel te schrijven 

voor de speciale uitgave van de Volharder 
vanwege het 90-jarig bestaan van onze mooie 

vereniging realiseerde ik mij dat het ook al bijna 25 
jaar geleden is dat het fundament van de sponsor-
commissie gelegd werd. In die tijd werden sponsor-
zaken door het bestuur gedaan. De toenmalige voor-
zitter, Jan Eikens, heeft samen met Willem Meijer 
het initiatief genomen om een aantal enthousiaste 
VDZ-ers te zoeken die een soort sponsorcommissie 
gingen opzetten. 

De start
VDZ Hogerop startte met Willem Meijer, Jan Eikens, 
Thijs Koevoet, Raoul Godijn en Evert van Ameron-
gen. Het doel was met name om de faciliteiten rond 
het eerste elftal te verbeteren, maar ook het tweede 
en derde team en de hoogst spelende jeugdteams, 
konden profi teren. Denk hierbij aan een paar voete
balschoenen per jaar, een uitje voor het team etce-
tera. We zijn sponsors gaan zoeken om een heuse 
businessclub te starten. 
De eerste jaren ging dat zeer voorspoedig en had-
den we een eigen fi nanciële administratie waarin we 
zelf bepaalden welke uitgaven we wilden doen. Hier-

door konden we ook gerichte aanvragen vanuit de 
jeugd beantwoorden. Gezien de stabiele positie die 
VDZ Hogerop binnen de club had werd na circa tien 
jaar gevraagd of wij niet alle sponsorzaken zouden 
willen organiseren dus van hoofdsponsor tot adver-
tenties in het clubblad. Dat zijn we ook gaan doen. 
Al met al heeft VDZ Hogerop zich ontwikkeld tot een 
commissie binnen de club die als belangrijkste doel 
heeft om zoveel mogelijk sponsorinkomsten te gene-
reren. Het bestuur bepaalt uiteindelijk hoe de gelden 
binnen de verenigingsbegroting uitgegeven worden. 

Na de succesvolle start van VDZ Hogerop zijn er 
natuurlijk veel wisselingen geweest van commissie-
leden waarbij ik, zonder anderen tekort te doen, een 
aantal mensen wil noemen die erg belangrijk zijn 
geweest. Sjors van Leeuwen en Henk Matser zijn 

snel na de start in 1992 in de 
commissie gekomen en hebben 
jarenlang veel werk verricht, 
Henk helpt ons nog steeds. 
De inmiddels overleden Hans 
Schuring heeft in de beginperi-
ode heel veel bedrijven bena-
derd en als sponsor binnen 
gehaald. Later heeft Leo van 
der Meer ook in de commissie 
gezeten. Door hem hebben 
we een geweldige sponsorac-
tiviteit kunnen beleven met 
een bezoek aan een wedstrijd 
bij Bayer Leverkusen. Later 
hebben we nog met een grote 
groep sponsors een wedstrijd 
van Anderlecht bezocht en dit 
jaar zijn we in een geweldige 
ambiance naar een wedstrijd 
van Borussia Dortmund ge-
weest. 

De mannen achter VDZ-Hogerop presenteren hun plan. 
Vlnr WIllem Meijer, Thijs Koevoet, Jan Eikens, Evert van Amerongen en Raoul Godijn 
(krantenknipsel uit 1991)

door
Evert van 
Amerongen
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Sponsoravonden
Naast dit soort activiteiten organiseert VDZ Hogerop 
ook jaarlijks een sponsorbijeenkomst. Hoogtepunten 
zijn toch wel een bezichtiging van het in aanbouw 
zijnde Gelredome met Karel Aalbers, een leuke 
avond bij VDZ met voetbalcommentator Jan Roelfs 
en Vitessecoryfee Theo Bos, een prachtige bijeen-
komst in de loge van Diabolo in het Gelredome met 
Aad de Mos, een prachtige avond met rondleiding 
bij Koninklijke Burgers’ Zoo en vorig jaar een mooie 
avond bij advocatenkantoor de Kempenaer met 
scheidsrechter Kevin Blom als spreker. Maar eigen-
lijk waren alle avonden geslaagd en telkens waren 
de talrijke sponsors tevreden over de sfeer en de 
mogelijkheden om met andere sponsors zakelijke 
contacten op te doen. 

De huidige commissie
Op dit moment hebben we een commissie van 
zeven personen. Erwin Brakenhoff (al 20 jaar lid van 
Hogerop), Jan Tenback en Rik van der Oosterkamp 

(onze enthousiaste commerciële mannen), Loes 
Wierstra (vertegenwoordigd de damesafdeling), 
Hans Egging (penningmeester), Patrick Hofstede (ie-
mand met voelhorens in de jeugd) en Arjen Koudijs 
(communicatie).

Als voorzitter ben ik blij om deze commissie te mogen 
leiden en zo al bijna 25 jaar actief te mogen zijn voor 
onze mooie vereniging. Het behouden van onze 
sponsors en proberen nieuwe sponsors te verwer-
ven is een belangrijk doel in de komende jaren. We 
ontwikkelen graag nieuwe strategieën waarbij op dit 
moment duurzaamheid een onderwerp is waarover 
we binnen VDZ plannen gaan maken. 

Ik wens iedereen een mooie dag toe op 10 septem-
ber en voor VDZ succesvolle jaren. Op naar 2026 
waar we ons 100-jarig bestaan gaan vieren,  waarbij 
ik ervan overtuigd ben dat VDZ Hogerop nog steeds 
een bloeiende en belangrijke commissie binnen VDZ 
zal zijn. 

VDZ dankt haar sponsoren!
100%VOETBAL (Sport Gifts)
Adviesbureau J.W. Gijsbers
Apotheek Biermasz
Arentsen Velp Installatietechniek
Assen Assurantien
Berendsen- van Geemen BV
BSW Adviesgroep
Burgers’ Zoo
Buro Middeldorp
BVR Accountants en
        belastingadviseurs BV
COOP Manders
Dakbedekkingsbedrijf ELRO
D-Box Verpakkingen BV
De Kempenaer Advocaten N.V.
Diabolo ICT - total ICT solutions
Drost en zonen BV
EBIS Informatisering
Egging Training & Advies
Erik van den Hof Reclame
FLYNTH
FysioDynamiek
Fysioplus
Garage Jelsma

Gebr. Henken Veenendaal BV
GGz Praktijk
Glasz Assurantiën
HANS eten en drinken
Hefas Branddetectie
Indoor Action
Indora Managementadvies
InShared “we all benefit”
Jazzymotion / 
     Charlestown Jazzband
JeroenTesten.nl
KleinTuente Installatietechniek
KLJ Schilderwerken
Kunstgalerij Albricht
Leodoro Koffie
Meijer Interim & Advies
Metselbedrijf Hendriks Peters
Mondhygiënistenpraktijk Arnhem
Navigus
Oud Papier Actie Alteveer
Patisserie Christiaan
Paul van Zeeland Juweliers
Pepijn Putman Keurslager
Primera Presikhaaf

Raoul Godijn Agency
Restaurant Falstaff
Restaurant Renao
Sam*dexy
Schoonmaakbedrijf Hofs
Sita recycling Services
STEP Arnhem
Struyk Verwo-Infra
Studiehuis Alteveer
Teunissen BV schoonmaakbedrijf
The Travel Club
Tien Organisatieadvies 
TM2 Architecten
Tonny van Elferen
       bestrating en tuinaanleg
TSS Engineering
Van Elferen Groenvoorziening
Van Verseveld Infra
Veldman Sport
Versteegh Dance Masters
Voetbalcenter OLB
Willemsen Makelaars
YDTV Bouwadvies 
Zuman Zwammerdam
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Interview met oud VDZ-bestuurder Geert van Gessel

“VDZ wordt met gemak honderd”
Een voetbalclub kan niet zonder bestuurders. Een 
voetbalclub heeft mensen nodig zoals Geert van 
Gessel die meerdere bestuursfuncties bekleedde bij 
VDZ.  “VDZ is één roodzwarte familie.’’

Een voetballer, een scheidsrechter, een grens-
rechter. Zonder hen geen voetbal. Zonder 
een bestuur echter geen club. Er zijn mensen 

nodig die de bestuurstafel tot hun speelveld maken. 
Tot die categorie valt Geert van Gessel te rekenen. 
De oud-voorzitter maakte meerdere malen deel uit 
van het bestuur van VDZ.

Toen de kleine Geert zelf nog achter een bal aan 
holde - onder de bezielende leiding van de fraters 
Lambertus en Andreas - speelde VDZ nog niet eens 
op ‘t Cranevelt. In de jaren vijftig speelden de rood-
zwarten op de plek waar tegenwoordig het Oremus-
plein ligt. Twee, hooguit drie pupillenelftalletjes telde 
het Rooms Katholieke Volharding doet Zegevieren, 
zo herinnert Van Gessel zich enigszins weemoedig. 
Talent had VDZ toen ook al. Ene Marcel Broecks viel 
op. Toen de flats werden gebouwd verkaste VDZ in 
1965 naar ’t Cranevelt, en nam de plek in van Een-
dracht dat naar Presikhaaf verhuisde.

Veel later, toen zijn zonen gingen voetballen, keerde 
Van Gessel als vader terug bij de club uit zijn jeugd. 
Wijlen Jan Eikens, de legendarische voorzitter van 
VDZ, haalde bedrijfseconoom Van Gessel in het 
bestuur. “Dat was in 1995. Jan was al ziek en wilde 
stoppen. Ik moest in het bestuur tegenwicht bieden 
aan Ad van den Bos. Dat was een VDZ-er in hart en 
nieren. Eentje die tot zijn 71ste jaar nog onder de 
lat stond. Ad was een dijk van een penningmeester, 
maar legendarisch zuinig. Wij wilden investeren. In 

nieuwe kleedkamers en een bestuurskamer. Waar 
nu het herentoilet zit , bevond zich destijds de be-
stuurskamer. Je kon er je kont niet keren. Zo klein. 
Als bedrijfseconoom kon ik met cijfers omgaan. Het 
ging niet zonder slag of stoot. Toch won het bestuur 
het vertrouwen van onze penningmeester.’’

Het resulteerde in de nieuwe kleedkamers met daar-
boven de bestuurskamer en de commissiekamer. 
“Prachtig dat Jan nog voor zijn overlijden de nieuw-
bouw in 1999 zelf kon openen. Ik koester dierbare 
herinneringen aan die man. Amper anderhalf jaar 
later was ik zelf voorzitter. Ik maakte de termijn van 
Jan af en ben tot 2003 voorzitter gebleven. John 
Holtackers volgde mij kort op. Hij moest stoppen, 
waarna Willem Meijer het stokje overnam. Willem 
vroeg me terug als vice-voorzitter vooral vanwege 
mijn externe contacten.’’ 
“Toen ik in 1995 begon als bestuurslid telde VDZ 325 
leden. Nu staat er een bloeiende club van ruim 1.400 
leden. Die groei was stormachtig, maar evenwichtig. 
Dat is een grote verdienste van alle VZD-besturen. 
De club wordt slagvaardig bestuurd. Ondanks de 
groei is VDZ nog steeds een grote gezellige rood-
zwarte familie, die lief en leed met elkaar deelt. Die 

door Henk van Gelder

Ad van den Bos Jan Eikens

“VDZ is één 
  roodzwarte familie’’



 

saamhorigheid is een grote kracht. Dat merkte ik zelf 
bij dieptepunten als het overlijden van Jan Eikens 
en bij het tragisch overlijden van Helga de Lange. 
“Natuurlijk wordt er ook onderling gemopperd en 
geklaagd. Ik gun iedereen zijn mening. Het zijn ook 
zeker geen domme mensen die allemaal langs de 
lijn staan. Als puntje bij paaltje komt staat iedereen 
voor elkaar klaar.
Gevraagd naar hoogtepunten noemt het lid van 
verdienste direct het toelaten van vrouwenvoetbal 
in 1985. “Dat is een gouden greep geweest. Echt 
een mijlpaal . Wat waren de meningen verdeeld. De 
behoudende tak vond het maar niets. Vrouwen die 
voetballen. Het is ongeloofl ijk goed geweest voor 
VDZ. De sfeer is zo ten goede veranderd. Op het 
veld, langs de lijn, in de kantine.”

Als VDZ bestuurder bemoeide Van Gessel zich actief 
met de ontwikkeling van het sportpark. Hij kan er 
smakelijk over vertellen. De Boys die de roodzwar-
ten op brutaliteit aftroefden en voor hun beteuterde 
neuzen velden inpikten. De afgelopen zestien jaar 
veranderde is veel op ‘t Cranevelt . Voetbalclub 

Cranevelt werd geschiedenis, de Arnhemse Boys 
vertrokken naar Schuytgraaf in Zuid. Tennisclub de 
Groene Kamer kwam. VDZ kreeg kunstgrasvelden, 
nieuwe kleedkamers. Veld 5 werd een parkeerplaats. 
Het oude clubgebouw van de Arnhemse Boys is 
sinds 2016 omgetoverd in een buitenschoolse kin-
deropvang.

Van Gessel zit al jarenlang in de samenwerkings-
commissie Cranevelt. Destijds namens VDZ, nu voor 
de tennisclub. De schaatsers, fi etsers, American 
footballers, de tennissers, wandelaars en de voet-
ballers kunnen het goed met elkaar vinden. “Het 
mooiste sportpark van Arnhem. Sinds kort staan er 
fi tnesstoestellen op voormalig veld vier. Geregeld 
worden er bootcamps gehouden. Mensen uit om-
liggende wijken mogen er komen sporten. De clubs 
zullen van het open sportpark profi teren, is Van 
Gessel’s overtuiging. Hij hoopt dat VDZ een nieuw 
kunstgrasveld krijgt, zodat de club de piek op za-
terdag en trainingsavonden kan opvangen. “Verder 
moet de club op dezelfde voet doorgaan. VDZ wordt 
met gemak honderd. En wel ouder.’’

VDZ kent een aantal bijzondere leden aan wie het veel te danken heeft. 
Per 1 juli 2016 kent VDZ 2 Erevoorzitters (†), 9 Ereleden en ruim 40 Leden van Verdienste.

Erevoorzitters
Jan Eikens (†); Toon Penninks (†)

Ereleden
A. v. d. Bos (†); R. v.d. Bovenkamp (†); S. Brinkhoff   J. Brouwer (†); V. Everts (†); G. Montfroy (†) 
J. Schut (†); H. Serree (†); H. Thien (†)

Leden van Verdienste 
E. van Amerongen; H. Bootsma (†); A. v. d. Bos (†); Mevr. D. v. d. Bovenkamp (†);  R. v. d. Bovenkamp (†); 
E. Brakenhoff ; W. Brakenhoff  (†); S. Brinkhoff ; Mevr. G. Brinkhoff eLeenders (†); M. Broecks; A. Burgers (†); 
V. Burgers; G. Cornelese (†); C. Derksen (†); J. van Deun (†);  G. Egging (†); H. Egging; H. Evers (†);
G. van Gessel; J. Hengeveld; A. v. d. Heijden (†);  B. Janse (†); R. Jansen (†); P. Jansen (†); W. Jansen (†); 
H. Koudijs; J. Leenders sr. (†); S. van Leeuwen; R. v. d. Leij; H. Matser; W. Meijer; Th. van Noesel (†); 
H. Penninks (†); D. Sanders; L. Smits; A. Schmitz; J. Schmitz; Mevr. H. Singendonk; J. Singendonk; 
H. v. d. Storm; J. Teunissen (†); N. Valen; J. van Wichen (†) 

Bijzondere 
leden van
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Steef Brinkhoff en VDZ
onlosmakelijk met elkaar verbonden

volharding doet 
zegevieren

                  

VELDMAN SPORT FELICITEERT VDZ
MET HAAR 90 JARIG JUBILEUM

Eenvoudig en oprecht. Bevlogen, maar ook re-
lativerend. Gezelligheidsdier en humorist. Het 
is allemaal van toepassing op Steef Brinkhoff . 

Erelid, lid van verdienste, oud-speler van het eerste 
elftal, leider, bestuurslid, technisch coördinator en 
nog veel meer. Wat zou VDZ zijn zonder Steef Brink-
hoff ? De vraag stellen is de vraag beantwoorden. 
“Maar ik ben geen opschepper. Ik ben een gewone 
jongen, dus alsjeblieft, laten we het bescheiden 
houden”, zegt Brinkhoff , die het liever omdraait. Is er 
voor hem een leven buiten VDZ? Niet dus. 

“VDZ is een groot deel van mijn leven. Ik heb het 
meeste aan VDZ gehad na het overlijden van Greet, 
mijn vrouw, met wie ik vijftig jaar samen was”, legt 
Brinkhoff  uit. “Ik ben toen een week later al weer 
naar de club gegaan. De mensen bij VDZ, en uiter-
aard mijn familie, hebben mij toen door een moeilijke 
periode geholpen. Dat is ook VDZ.”

Brinkhoff  is inmiddels 66 lid van de club. Na goede
keuring door de ballotagecommissie van VDZ, in 
hotel Pax, werd hij op 12-jarige leeftijd lid van ‘rood-
zwart’. Brinkhoff  schopte het tot het eerste elftal, 
met het seizoen 1958-1959 als hoogtepunt. “Toen 
promoveerden we naar de eerste klasse, het hoog-
ste niveau in het amateurvoetbal. Een prachtige tijd, 
waarin we bij thuiswedstrijden twee- tot drieduizend 
toeschouwers trokken. Ik was dat jaar de enige spe-
ler die alle wedstrijden van de eerste tot de laatste 
minuut had meegedaan.”

Brinkhoff  maakte tal van trainers mee. Zoals Hyle
kema. “De beste motivator die ik heb gekend.” En 
Louis Pastoors. “Hij had nog bij Haarlem gespeeld 
met Kick Smit. Pastoors had een enorm overwicht. 
Een geweldige trainer.”

Later kwam Brinkhoff  voor een dilemma te staan. 
“Ik moest bij de trainer komen en vertellen wie ik als 
stopperspil het liefst achter me in het doel zag staan. 
Henk Derksen, mijn buurman die een op een onpase
seerbaar was. Loek Welling, die een ‘streep’ had in 
beide benen of Hennie Leenders, mijn zwager. Ik 
koos voor Henk Derksen, mijn buurman, en niet voor 
mijn zwager, de broer van Greet. Dat werd wel een 
relletje. We hebben nog wel een of twee wedstrijden 
met vijf familieleden in het eerste elftal gespeeld, 

Henk Evers, Henny, Wim en Joop Leenders en ik.”
Een blessure zorgde voor het einde van de actieve 
carrière van Brinkhoff , die vanaf 1967 tal van funce
ties bij VDZ bekleedde. Als bestuurslid zag Brinkhoff  
het ‘kleine‘ VDZ heel groot worden en hij maakte tal 
van voorzitters en vele trainers mee. “De ene trainer 
was sterk op mentaal gebied, de andere gaf een 
betere training. En soms zat een trainer er een jaar 
te lang. Daar ben ik zelf ook debet aan geweest. 
Bestuurlijk veranderde er ook veel. Ik heb zelf een 
slagerij gehad en bij VDZ is de voorzitter nu jurist, de 
penningmeester register-accountant en de secretaris 
beleidsmedewerker van de regering. Je zult begrij-
pen dat door de nieuwe vergadertaal die bestuurs-
vergaderingen voor mij nu zeer inspannend zijn”, 
vertelt Brinkhoff  met een glimlach. 

Mede door zijn vele verdiensten voor VDZ werd 
Brinkhoff  op een algemene ledenvergadering in noe
vember 2013 onderscheiden als Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. “Daar had ik niet op gerekend. Maar 
toen ik op die jaarvergadering ineens mijn dochter 
zag en mijn jongste zoon, die daar anders nooit was, 
voelde ik wel dat er iets stond te gebeuren. Dat lintje 
heeft me wel wat gedaan.”

Verdient deze clubman 
ook geen standbeeld bij 
de club? “Daar wordt wel 
eens gein over ge-
maakt”, zegt Brinkhoff . 
“Dan wordt er gevraagd: 
‘Zullen we de nieuwe 
toiltetten naar jou ver-
noemen? Of heb je liever 
een standbeeld met 
een pilsje in de 
hand?”

toen ik op die jaarvergadering ineens mijn dochter 
zag en mijn jongste zoon, die daar anders nooit was, 
voelde ik wel dat er iets stond te gebeuren. Dat lintje 
heeft me wel wat gedaan.”

Verdient deze clubman 
ook geen standbeeld bij 
de club? “Daar wordt wel 
eens gein over ge-
maakt”, zegt Brinkhoff . 
“Dan wordt er gevraagd: 
‘Zullen we de nieuwe 
toiltetten naar jou ver-
noemen? Of heb je liever 
een standbeeld met 
een pilsje in de 
hand?”

door Han Dreuning
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Interview met sportwethouder Gerrie Elfrink

 “Arnhem mag blij zijn 
  met een club als VDZ’’
In zijn vaak overvolle agenda staat op zaterdag 
het tijdstip 14.30 uur rood omcirkeld. Dan trapt 
Arnhems sportwethouder Gerrie Elfrink een bal-
letje. Bij de veteranen van VDZ. “Een zeer aange-
name vereniging.’’

door Henk van Gelder

Voetbal heeft iets magisch, vindt Gerrie Elfrink. 
De bal is vaker onderweg dan in het bezit van 
een speler. De aanraking is telkens ultrakort. 

Juist uit die vliegensvlugge balcontacten ontstaan 
prachtige dingen. Zaterdagmiddag 14.30 uur, dat tijd-
stip staat bij de Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink 
in zijn doorgaans overvolle agenda rood omcirkeld. 
Om zelf als vleugelspeler van VDZ Veteranen 1 iets 
van die magie te kunnen proeven.

Elfrink voetbalde tot de C-jeugd bij DCS in Zevenaar, 
maar stopte om te gaan hardlopen. Bij de oudjes 
van VDZ staat hij te boek als een ijverige back, een 
snelle mandekker. Een balletje trappen met vrienden 
is het mooiste wat er is, beaamt hij. “Even is er niets. 
Alleen een bal tussen 22 mensen… Dan vergeet ik 
alles. Slechts een ding telt. Samen met je medespee
lers tot scoren komen. Oh, absoluut. Ik scoor nog 
wel eens. Wereldgoals zaten er bij. Dat is het leuke 
van voetbal. Welk niveau ook. Iedereen kan prachti-
ge doelpunten maken.’’
Behalve voetballen, doet hij ook fanatiek aan fi etsen 
en boksen. Hardop lachend klopt hij op zijn buik. Het 
pluche maakte dik, zegt hij. Het lukt hem lang niet 
altijd om op zaterdag in het veld te staan. Bestuurder 
van de stad Arnhem en locoburgemeester behelst tal 
van verplichtingen. Ook in het weekeinde. Zeker als 
je sportwethouder bent.

Voor sportfreak Elfrink is het een droombaan. Zijn 
wethouderskamer in het Arnhemse stadhuis is 
bezaaid met sportmemorabilia. Ballen, vaantjes, 
foto’s. Aan de muur hangt ingelijst een roze wieler-
shirt uit de Giro d’Italia. Elfrink haalde het Italiaanse 
wielercircus slim naar Arnhem. Aanvankelijk zou de 
roze wielerkaravaan louter Apeldoorn en Nijmegen 
aan doen. Gelderland beleefde in mei een ongekend 
wielerfeest. Met Vitesse en Papendal dat als natio-
naal sportcentrum tal van sporters klaarstoomt voor 

Olympisch goud heeft Arnhem als stad veel topsport 
in huis. Elfrink is er terecht trots op. Topsporters 
inspireren anderen, beseft de sportwethouder.

“Sport is zo, oh zo, belangrijk voor een samenleving. 
Bewegen houdt ons gezond. Behalve vitaliteit is het 
sociale aspect net zo belangrijk. Voetbal is volksport 
nummer een. Het belang daarvan hoef ik toch niet te 
onderstrepen? Samenspelen. Omgaan met verlies. 
Samen winnen. Dat kan de kracht van voetbal zijn.’’

“Arnhem mag blij zijn met een grote amateurclub als 
VDZ. Een zeer aangename vereniging. Ik speel er 
met ontzettend veel plezier. In Davy Pröpper heeft 
VDZ al een prachtige profvoetballer voortgebracht. 
Er zullen er vast meer volgen. VDZ is voor veel 
mensen een geweldige ontmoe-
tingsplek. Elk weekeinde weer. 
Honderden kinderen worden op 
een plezierige manier getraind 
en begeleid en 
kunnen er lekker 
voetballen. Dat 
gaat niet vanzelf. 
Zoiets vraagt veel 
van een vereni-
ging”.

“VDZ is slim georganiseerd. 
De vrijwilligersregeling is een 
voorbeeld voor clubs in het 
gehele land. Het vergroot de 
onderlinge betrokkenheid. 
Zoiets moet je koesteren. 
Een van mijn eerste keren 
draaide ik zelf een keu-
kendienst. Dat was ont-
zettend gezellig. Tosti’s 
maken, snacks bakken. 
Een volle schaal frikandel-
letjes en bitterballen ging 
naar een tafel met allemaal 
jonge mannen. Afrekenen 
hoefde niet. ‘Waarom niet?’, 
vroeg ik. “Dit is ons eerste 
elftal’’,luidde het antwoord. 
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Wist ik wel: ‘Het eerste elftal?’, zei ik zogenaamd 
verbaasd. Die jongens geef je toch geen vette hap. 
Die moeten presteren”, zegt de wethouder lachend. 
“Had je die gezichten moeten zien. Ach, ik mag soms 
graag stangen.”

“Gelukkig is VDZ een pure amateurclub. Het sport-
park is prachtig. De gemeente Arnhem heeft de laat-
ste jaren veel in ‘t Cranevelt geïnvesteerd. Cranevelt 
geldt als een open sportpark, waar mensen uit de 
omringende wijken mogen komen sporten. VDZ kan 
daarin nog meer in betekenen. Bijvoorbeeld door 

overdag voetbal voor senioren aan te bieden. “Ik 
weet dat VDZ graag een vierde kunstgrasveld wil. 
Natuurlijk denken sommige VDZ-ers: ha die Elfrink 
helpt ons als wethouder wel even snel aan nieuw 
kunstgras. Zo werkt het niet. Hoeft ook niet. Het 
bestuur weet de ambtenaren op het stadhuis prima 
te vinden. Hebben ze mij niet voor nodig. Volharding 
doet Zegevieren. De club laat dat al negentig jaar 
zien. VDZ is een gezonde, vitale jubilaris. Daar 
mag de club trots op zijn. Ik ben er in elk 
geval trots op om in het roodzwart 
te mogen spelen."

Een club als VDZ heeft een lange geschiedenis. 
Negentig jaar om precies te zijn. En in een goed 
geleide club als VDZ is daar dan ook een uit-
gebreid archief van. Archivaris Henk Matser is 
degene die al die spullen beheert en toegankelijk 
heeft gemaakt.

Henk is al 43 jaar lid van VDZ en heeft in die tijd 
zowat elke functie bekleed die er in de club 
te vinden is. Vicevoorzitter, secretaris, lid van 

de sponsorcommissie, wedstrijdsecretaris, ledenad-
ministrateur en nog veel meer. Op dit moment is hij 
lid van de Jubileume en reüniecommissie en van de 
onderhoudsgroep, een team van zeven mensen die 
onder leiding van Steef maandag- en donderdagoch-
tend allerlei klussen opknapt op de club.

“De club heeft een groot archief”, vertelt Henk, “Alle 
Volharders (vroeger de VDZ bode) zijn er bijvoore
beeld nog, vanaf 1932!” Rien van den Bovenkamp 
(overleden in 2008), een van de ereleden van VDZ, 
en ook jarenlang hoofdredacteur van het clubblad, 
heeft vanaf 1965 tot zijn dood in 2000 alle kranten-
knipsels over VDZ bijgehouden. “Hij heeft gezorgd 
dat ik die kreeg en sinds die tijd hou ik het bij. Maar 
ook de notulen van de ALV en de verslagen van be-
stuursvergaderingen zijn er allemaal nog. Die laatste 
zijn in de eerste jaren bijgehouden in schoolschriften 
met kroontjespen en in een prachtig handschrift 
weergegeven.” Henk’s ogen glimmen als hij er over 
vertelt. Uit al die data heeft hij lijsten gemaakt van 
personen, functies, jubilea, kampioenschappen en 
jubilarissen. Bij vragen vanuit de club kan hij op die 
manier dingen snel terugvinden. Henk was al met 
Big Data bezig toen het begrip nog niet eens be-
stond!

Het archief bevindt zich in de nieuwbouw. Tussen 
de nieuwe kleedkamers van VDZ bevinden zich 
technische ruimten waar ook het archief een plekje 

heeft gevonden. Op 10 september 
wordt een groot deel van het archief 
uitgestald in het clubgebouw. De knipsel-
kranten, oude foto’s, allerlei jaargangen 
van het clubblad, maar ook een andere schat die 
het archief bezit: souvenirs van allerlei jubilea zoals 
gegraveerde tinnen bordjes, bekers en medailles.

Op de vraag wat hij van VDZ vindt, krijg ik een kort 
antwoord. Hij is trots op de club. Een club die de 
laatste jaren enorm is gegroeid en toch zijn eigen 
karakter heeft behouden. Een familieclub waarin het 
opvalt dat sommige namen van families al tientallen 
jaren terugkomen. Een club die zijn verantwoor-
delijkheid neemt, bijvoorbeeld op het gebied van 
duurzaamheid, met LED-verlichting, zonnepanelen 
en energiebesparing. Negatieve gevoelens heeft hij 
nauwelijks al is het gemopper bij sommigen soms 
niet van de lucht, “maar dat heb je in de beste fa-
milies.” Henk lacht: “Als er bij de klusgroep iets niet 
helemaal recht is opgehangen, wordt dat meestal zo 
gelaten: gezeurd wordt er toch wel.”

Wie meer wil weten van de geschiedenis van VDZ 
kan dus terecht in het archief. Of leest het boek 
dat gepubliceerd is bij het 75-jarig bestaan 
van de club. Henk heeft er 
nog een paar voor de 
liefhebber. 

Rudi Borkus
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Kiki Swanenburg en Irene Smeltink zijn vanaf 
dit seizoen weer samen te zien op de velden van 
VDZ. Irene heeft twee jaar bij RKHVV gevoetbald, 
maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan 
en ze komt terug op haar oude stek. Kiki is een 
vaste waarde in VDZ VR1 en beiden gaan ook dit 
seizoen weer proberen een plekje in het eerste 
van de vrouwen te veroveren. In een tweege-
sprek hebben ze het over hun voetbalcarrière.

Stilzwijgend zitten we op de bank. Hoeveel 
woorden mogen we eigenlijk gebruiken voor 
het artikel? We hebben er al veertien gebruikt 

en we moeten nog beginnen. Veertien; een mooi 
getal en ook al jaren het rugnummer van Kiki Swa-
nenburg. Irene: Had je er afgelopen seizoen maar 
veertien ingeschoten, dan zat je wat minder vaak op 
zondagavond chagrijnig naast mij op de bank Studio 
Sport te kijken. Kiki: Ik ben tenminste trouw aan mijn 
club, maar heb wel meer dan veertien maanden een 
blauw voetbalshirt aan de waslijn zien hangen.

Kiki: In het seizoen 2014e2015 heb ik er wel veertien 
ingeschoten, mevrouw Smeltink. En dat zonder jou. 
Hoeveel heb jij er ingeschoten voor Huissen in twee 
seizoenen? Precies, dat dacht ik al. Ze mogen blij 
zijn dat je inmiddels weer een rood-zwart shirt draagt. 
Dat blauw stond je sowieso al niet, maar daar zijn de 
meningen over verdeeld. Ik ben in ieder geval blij dat 
we aanstaand seizoen kunnen carpoolen vanaf de 
mooie wijk Plattenburg. 

Irene: Twee maanden geleden speelden Kiki en ik op 
een toernooi in Mallorca. Ondanks dat we de afgelo-

pen seizoenen niet met elkaar hebben gevoetbald, 
voelde het ook voetballend gelijk weer vertrouwd. 
Daarentegen weer herkenbaar hoe Kiki kan reageren 
op een tegenstander of op haar eigen spel. Tot aan 
haar veertiende heeft ze op regionaal niveau geten-
nist en haar houding destijds als tennisster laat ze 
nog regelmatig zien op het voetbalveld. Het liefst zou 
ze met een tennisracket op de grond willen slaan, als 
weer een kopbal net voor langs gaat. Ze is een win-
naar en zelden heeft ze nog dat denkbeeldige racket 
nodig. Mentaal is ze beduidend sterker geworden na 
dertien VDZ-jaren.

Kiki: dertien jaar alweer. Time flies when you’re ha-
ving fun. Mede dankzij het feit dat jij af en toe kreten 
als ‘Fairplay’ over het veld schreeuwt en dat ik niet al-
tijd in mijn eentje de lampen in de kantine hoef te do-
ven. Begin jaren ‘90 begon je als keepster bij Gazelle 
Nieuwland in Dieren en vervolgens werd je gescout 
door de KNVB. De kwaliteiten van keepster zijn op de 
dag van vandaag nog steeds zichtbaar. Binnen en-
kele vierkante meters is de bal, of de tegenstandster, 
voor jou. Boem, daar ligt er weer een (of meer). Ja, je 
weet wel van aanpakken en dat kunnen we bij VDZ 
VR1 goed gebruiken. 

Beiden kijken we terug op tien mooie jaren bij deze 
gezonde en sfeervolle vereniging. Natuurlijk mede 
dankzij het groeiend aantal vrouwelijke leden. Aange-
zien de voorzitter ons een waterdicht contract heeft 
laten tekenen voor de aankomende tien jaar, zullen 
wij er ook bij zijn bij het 100-jarig jubileum… Maar 
eerst gaan we proosten op 10 september 2016!

Herenigd!
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